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ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  ΧΧΡΡΩΩΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ,,  ΣΣΧΧΕΕΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΥΥΛΛΙΙΚΚΩΩΝΝ,,  ΜΜΟΟΝΝΩΩΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  

ΥΥΛΛΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΚΚ..ΛΛ..ΠΠ..  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΙΙΣΣ  ΑΑΝΝΑΑΓΓΚΚΕΕΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΛΛΕΕΣΣΒΒΟΟΥΥ 

 
 

 

ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ::  110000..000000,,0000  ΕΕΥΥΡΡΩΩ   

  

 
Κ.Α.: 10.6661.0005 
  20.6661.0004 
  30.6662.0004 

 35. 6662.0006 
(Έτους 2016) 

 

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
 

(1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
(2) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
(3) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(4)  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
(5) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΤΙΚΩΝ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 100.000,00 € 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 19 /2016                            Κ.Α.   10.6661.0005 
      20.6661.0004 
      30.6662.0004 
      35.6662.0006 
   (Έτους 2016) 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, θα γίνει 
προμήθεια χρωμάτων, σχετικών υλικών, μονωτικών υλικών κ.λ.π. για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου για το 

έτος 2016.  
 

Τα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, για να χρησιμοποιηθούν με αποτελεσματικότητα στα έργα 

της Τεχνική υπηρεσίας καθώς και από τη ∆/νση Καθαριότητας, τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου και 
από τις Διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου. 

 
Τα υλικά που θα χρειαστούν για κάθε υπηρεσία θα είναι τα εξής: 

 
Τμήμα Αυτεπιστασίας Νοτιοανατολικής Λέσβου 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
€ 

ΔΑΠΑΝΗ 

€ 

1 Στόκος σπατουλαρίσματος κιλά 250 0,95 2.37,50 

2 
Έτοιμος ακριλικός στόκος λευκός 
συσκ. του 1κλ. 

τεμ. (συσκ. 1 
κιλού) 200 2,55 510,00 

3 
Πλαστικό χρώμα λευκό 
εσωτερικών επιφανειών λίτρα 800 2,85 2.280,00 

4 
Πλαστικό χρώμα λευκό 
εξωτερικών επιφανειών λίτρα 800 3,85 3.080,00 

5 Κονταροπίνελο 2΄΄ τεμ. 30 3,75 112,50 

6 Κονταροπίνελο 3΄΄ τεμ. 30 3,90 117,00 

7 
Ρολό βαφής, μοχαίρ 10 εκ. με 
λαβή τεμ. 30 1,50 45,00 

8 Ρολό βαφής 25 εκ. με λαβή τεμ. 30 12,00 360,00 

9 
Κοντάρι πτυσσόμενο αλουμινίου 
2μ. τεμ. 20 8,00 160,00 

10 Σκάφη βαφής τεμ. 42 2,00 84,00 

11 Σπάτουλα 4 εκ. με ξύλινη λαβή τεμ. 20 3,00 60,00 

12 Σπάτουλα 7 εκ. με ξύλινη λαβή τεμ. 20 3,20 64,00 

13 Σπάτουλα 12 εκ. με ξύλινη λαβή τεμ. 20 4,00 80,00 

14 
Xρώματα για εξωτερικές 
επιφάνειες τύπου Relief κιλά 300 2,50 750,00 

15 
Xρώματα για εξωτερικές 
επιφάνειες ακρυλικά λίτρα 1920 4,00 7.680,00 

16 
Πλαστικό χρώμα έγχρωμο 
εσωτερικών χώρων λίτρα 1000 4,00 4.000,00 

17 
Αστάρι εσωτερικών και 
εξωτερικών επιφανειών λίτρα 500 4,00 2.000,00 



3 

 

18 Βελατούρα λίτρα 200 5,00 1.000,00 

19 Διαλύτες ελαιοχρωμάτων λίτρα 300 2,00 600,00 

20 
Στόκοι επί ξύλινων επιφ.  έτοιμοι 
προς χρήση κιλά 200 5,00 1.000,00 

21 
Ελαιοχρώματα ξύλινων και 
σιδηρών επιφανειών λίτρα 700 6,00 4.200,00 

22 
Ελαιοχρώματα αντισκωριακού 
τύπου σιδηρών επιφανειών λίτρα 700 10,00 7.000,00 

23 Βερνίκια ξύλινων επιφανειών λίτρα 300 15,00 4.500,00 

24 
Χρώμα λευκό και κίτρινο για 
διαγραμμίσεις λίτρα 150 5,00 750,00 

25 Μονωτικό στεγανωτικό κιλά 242 5,00 1.210,00 

          ΑΘΡΟΙΣΜΑ 41.880,00 

         Φ.Π.Α. 17% 7.119,60 

          ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (με ΦΠΑ) 48.999,60 

 
Τμήμα Αυτεπιστασίας Βορειοδυτικής Λέσβου 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
€ 

ΔΑΠΑΝΗ 

€ 

1 Στόκος σπατουλαρίσματος κιλά 100 0,95 95,00 

2 
Έτοιμος ακριλικός στόκος λευκός 
συσκ. του 1κλ. 

τεμ. (συσκ. 1 
κιλού) 50 2,55 127,50 

3 
Πλαστικό χρώμα λευκό 
εσωτερικών επιφανειών λίτρα 300 2,85 855,00 

4 
Πλαστικό χρώμα λευκό 
εξωτερικών επιφανειών λίτρα 300 3,85 1.155,00 

5 Κονταροπίνελο 2΄΄ τεμ. 20 3,75 75,00 

6 Κονταροπίνελο 3΄΄ τεμ. 20 3,90 78,00 

7 
Ρολό βαφής, μοχαίρ 10 εκ. με 
λαβή τεμ. 30 1,50 45,00 

8 Ρολό βαφής 25 εκ. με λαβή τεμ. 30 12,00 360,00 

9 
Κοντάρι πτυσσόμενο αλουμινίου 
2μ. τεμ. 20 8,00 160,00 

10 Σκάφη βαφής τεμ. 30 2,00 60,00 

11 Σπάτουλα 4 εκ. με ξύλινη λαβή τεμ. 10 3,00 30,00 

12 Σπάτουλα 7 εκ. με ξύλινη λαβή τεμ. 10 3,20 32,00 

13 Σπάτουλα 12 εκ. με ξύλινη λαβή τεμ. 10 4,00 40,00 

14 
Xρώματα για εξωτερικές 
επιφάνειες τύπου Relief κιλά 100 2,50 250,00 

15 
Xρώματα για εξωτερικές 
επιφάνειες ακρυλικά λίτρα 2.426 4,00 9.704,00 

16 
Πλαστικό χρώμα έγχρωμο 
εσωτερικών χώρων λίτρα 1.040 4,00 4.160,00 

17 
Αστάρι εσωτερικών και 
εξωτερικών επιφανειών λίτρα 200 4,00 800,00 

18 Βελατούρα λίτρα 5 5,00 25,00 

19 Διαλύτες ελαιοχρωμάτων λίτρα 55 2,00 110,00 

20 
Στόκοι επί ξύλινων επιφ.  έτοιμοι 
προς χρήση κιλά 20 5,00 100,00 

21 
Ελαιοχρώματα ξύλινων και 
σιδηρών επιφανειών λίτρα 800 6,00 4.800,00 
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22 
Ελαιοχρώματα αντισκωριακού 
τύπου σιδηρών επιφανειών λίτρα 1.000 10,00 10.000,00 

23 Βερνίκια ξύλινων επιφανειών λίτρα 25 15,00 375,00 

24 
Χρώμα λευκό και κίτρινο για 
διαγραμμίσεις λίτρα 0 5,00 0,00 

25 Μονωτικό στεγανωτικό κιλά 100 5,00 500,00 

26 Μυκητοκτώνο ξύλου λίτρα 25 10,00 250,00 

          ΑΘΡΟΙΣΜΑ 34.186,50 

         Φ.Π.Α. 17% 5.811,71 

          ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (με ΦΠΑ) 39.998,21 

 

 

 
∆/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
€ 

ΔΑΠΑΝΗ 

€ 

1 
Πλαστικό χρώμα λευκό 
εσωτερικών επιφανειών λίτρα 73 2,85 208,05 

2 
Πλαστικό χρώμα λευκό 
εξωτερικών επιφανειών λίτρα 54 3,85 207,90 

3 Κονταροπίνελο 2΄΄ τεμ. 20 3,75 75,00 

4 Κονταροπίνελο 3΄΄ τεμ. 20 3,90 78,00 

5 
Ρολό βαφής, μοχαίρ 10 εκ. με 
λαβή τεμ. 20 1,50 30,00 

6 Ρολό βαφής 25 εκ. με λαβή τεμ. 30 12,00 360,00 

7 
Κοντάρι πτυσσόμενο αλουμινίου 
2μ. τεμ. 8 8,00 64,00 

8 
Πλαστικό χρώμα έγχρωμο 
εσωτερικών χώρων λίτρα 60 4,00 240,00 

9 Διαλύτες ελαιοχρωμάτων λίτρα 60 2,00 120,00 

10 
Ελαιοχρώματα ξύλινων και 
σιδηρών επιφανειών λίτρα 100 6,00 600,00 

11 
Χρώμα λευκό και κίτρινο για 
διαγραμμίσεις λίτρα 800 5,00 4.000,00 

          ΑΘΡΟΙΣΜΑ 5.982,95 

         Φ.Π.Α. 17% 1.017,10 

          ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (με ΦΠΑ) 7.000,05 

 

Διοικητικές υπηρεσίες 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

€ 

ΔΑΠΑΝΗ 

€ 

1 Στόκος σπατουλαρίσματος κιλά 50 0,95 47,50 

2 
Έτοιμος ακριλικός στόκος λευκός 
συσκ. του 1κλ. 

τεμ. (συσκ. 1 
κιλού) 18 2,55 45,90 

3 
Πλαστικό χρώμα λευκό 
εσωτερικών επιφανειών λίτρα 150 2,85 427,50 

4 
Πλαστικό χρώμα λευκό 
εξωτερικών επιφανειών λίτρα 150 3,85 577,50 
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5 Κονταροπίνελο 2΄΄ τεμ. 7 3,75 26,25 

6 Κονταροπίνελο 3΄΄ τεμ. 7 3,90 27,30 

7 
Ρολό βαφής, μοχαίρ 10 εκ. με 
λαβή τεμ. 7 1,50 10,50 

8 Ρολό βαφής 25 εκ. με λαβή τεμ. 7 12,00 84,00 

9 
Κοντάρι πτυσσόμενο αλουμινίου 
2μ. τεμ. 2 8,00 16,00 

10 Σκάφη βαφής τεμ. 6 2,00 12,00 

11 Σπάτουλα 4 εκ. με ξύλινη λαβή τεμ. 7 3,00 21,00 

12 Σπάτουλα 7 εκ. με ξύλινη λαβή τεμ. 6 3,20 19,20 

13 Σπάτουλα 12 εκ. με ξύλινη λαβή τεμ. 6 4,00 24,00 

14 
Xρώματα για εξωτερικές 
επιφάνειες ακρυλικά λίτρα 70 4,00 280,00 

15 
Πλαστικό χρώμα έγχρωμο 
εσωτερικών χώρων λίτρα 150 4,00 600,00 

16 Βερνίκια ξύλινων επιφανειών λίτρα 23 15,00 345,00 

          ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2.563,65 

         Φ.Π.Α. 17% 435,82 

          ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (με ΦΠΑ) 2.999,47 

 
 

∆/νση Καθαριότητας 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

€ 

ΔΑΠΑΝΗ 
€ 

1 Στόκος σπατουλαρίσματος κιλά 8 0,95 7,60 

2 
Έτοιμος ακριλικός στόκος λευκός 
συσκ. του 1κλ. 

τεμ. (συσκ. 1 
κιλού) 8 2,55 20,40 

3 
Πλαστικό χρώμα λευκό 
εσωτερικών επιφανειών λίτρα 85 2,85 242,25 

4 
Πλαστικό χρώμα λευκό 
εξωτερικών επιφανειών λίτρα 88 3,85 338,80 

5 Κονταροπίνελο 2΄΄ τεμ. 7 3,75 26,25 

6 Κονταροπίνελο 3΄΄ τεμ. 7 3,90 27,30 

7 
Ρολό βαφής, μοχαίρ 10 εκ. με 
λαβή τεμ. 7 1,50 10,50 

8 Ρολό βαφής 25 εκ. με λαβή τεμ. 7 12,00 84,00 

9 
Κοντάρι πτυσσόμενο αλουμινίου 
2μ. τεμ. 2 8,00 16,00 

10 Σκάφη βαφής τεμ. 7 2,00 14,00 

11 Σπάτουλα 4 εκ. με ξύλινη λαβή τεμ. 7 3,00 21,00 

12 Σπάτουλα 7 εκ. με ξύλινη λαβή τεμ. 7 3,20 22,40 

13 Σπάτουλα 12 εκ. με ξύλινη λαβή τεμ. 6 4,00 24,00 

          ΑΘΡΟΙΣΜΑ 854,50 

         Φ.Π.Α. 17% 145,27 

          ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (με ΦΠΑ) 999,77 

 

Η προμήθεια περιλαμβάνει και την μεταφορά και παράδοση των υλικών στις εγκαταστάσεις του 

Δήμου, η οποία (μεταφορά) θα γίνεται με μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου. Η προµήθεια θα υλοποιηθεί 
τµηµατικά από την ημερομηνία υπογραφής της σύµβασης και µέχρι το τέλος της. Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται 
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να απορροφήσει το σύνολο των προϊόντων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Οι 

ποσότητες που προβλέπονται είναι ενδεικτικές λόγω αδυναµίας ακριβούς υπολογισµού.    
 

 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται συνολικά στις 100.000,00 ΕΥΡΩ, 

συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. (17%) και η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό 

του Δήμου έτους 2016 με στοιχεία: 
- Κ.Α. 10.6661.0005….3.000,00 €    Προμήθεια χρωμάτων, σχετικών υλικών , μονοτικών υλικών κλπ. για 

τις ανάγκες των Υπηρεσιών και των συνεργείων του Δήμου. 
- Κ.Α. 20.6661.0004    1.000,00 €     Προμήθεια χρωμάτων, σχετικών υλικών κ.λ.π.   

- K.Α. 30.6662.0004   49.000,00 €   Προμήθεια χρωμάτων, σχετ. υλικών ,μονωτικών κλπ ειδών Δ.Ε. 

Μυτιλήνης   
- K.Α. 30. 6662.0016  40.000,00 €  Προμήθεια χρωμάτων, σχετ. υλικών ,μονωτικών κλπ ειδών λοιπών 

Δ.Ε.   
- K.Α. 35. 6662.0006  7.000,00 €  Προμήθεια χρωμάτων, σχετικών υλικών, μονωτικών υλικών κλπ.   

 
Η προμήθεια θα γίνει με ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές με την 

μέθοδο της χαμηλότερης τιμής και με συμπλήρωση του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα με το 

σχέδιο της υπηρεσίας. 
 

Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από πόρους του Δήμου. 
     Η τυχόν έκπτωση που θα επιτευχθεί θα χρησιμοποιηθεί για την αγορά μεγαλύτερης ποσότητας από τα 

ανωτέρω είδη. 

     Η όλη προμήθεια είναι δυνατόν να αυξομειωθεί κατά 30%. 
 

 
 

 

H ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

ΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

Μυτιλήνη    / 02 / 2016 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ. Τ.Ε. 

 

 

 

ΠΙΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. Τ.Ε. 

 

 

 

ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. Τ.Ε. 

 

 

 

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ. Π.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΤΙΚΩΝ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 100.000,00 € 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 19 /2016                            Κ.Α.   10.6661.0005 
      20.6661.0004 
      30.6662.0004 
      35.6662.0006 
   (Έτους 2016) 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των χρωμάτων, βερνικιών, ασταριών, διαλυτικών στόκων κλπ. περιγράφονται 
παρακάτω σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟT και ISO. Όλα τα προϊόντα χρωμάτων και βερνικιών θα είναι 

συμμορφωμένα σύμφωνα με οδηγία 2004/42/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρεται σε προϊόντα 

μειωμένης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε.- Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (VOC - Volatile Organic Compound), 
σύμφωνα με τις οριακές τιμές που ορίζονται από την 1999/13/ΕΚ οδηγία της Ε.Ε. και θα φέρουν την 

κατάλληλη σήμανση. Σε όλους τους τύπους των χρωμάτων θα έχουν εφαρμογή τα αντίστοιχα πρότυπα του 
ΕΛΟT και ISO για τις μεθόδους δοκιμών, προσδιορισμό των ιδιοτήτων, δοκιμές αξιολόγησης, 

αποτελεσμάτων και περιεκτικότητα των πρώτων υλών. Σημείωση: Η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών 

συμμόρφωσης ISO θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής των προσφορών όσο και 
κατά την διάρκεια της παράδοσης των προϊόντων στην υπηρεσία. Τα προμηθευόμενα υλικά θα ακολουθούν 

υποχρεωτικά τις προδιαγραφές που περιγράφουμε παρακάτω. 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 
Στόκος 
σπατουλαρίσματος 

44831300-7 

 Λεπτόκοκκος τσιμεντοειδής στόκος σε σκόνη, ενισχυμένος με 
ειδικές ακριλικές ρητίνες. Χρησιμοποιείται στο σπατουλάρισμα, το 
στοκάρισμα και την εξομάλυνση επιφανειών εσωτερικών χώρων 
πριν από το βάψιμο. Κατάλληλος για τοίχους κ οροφές από μπετό, 
σοβά γυψοσανίδες, τούβλα και αντικαθιστά λαδόστοκους και 
παρόμοια υλικά 

2 
Έτοιμος ακριλικός 
στόκος λευκός συσκ. 
του 1κλ. 

44831300-7 

 Ετοιμόχρηστος, ελαφρύς, ακριλικός στόκος για γρήγορα γεμίσματα 
οπών και ρωγμών και επιδέχεται βαφή σε 30 λεπτά. Εφαρμόζεται 
σε πορώδεις επιφάνειες από σοβά, γυψοσανίδα, ξύλο κλπ σε 
πάχος έως 5 εκ. δε ρηγματώνει και δεν χρειάζεται τρίψιμο. 
Κατάλληλος για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 

3 
Πλαστικό χρώμα λευκό 
εσωτερικών 
επιφανειών 

44111400-5 

 Χρώμα που προσφέρει μεγάλη καλυπτικότητα, εξαιρετική αντοχή 
στο συχνό πλύσιμο και στις δυσμενείς ατμοσφαιρικές συνθήκες. 
Θα πρέπει  να πληροί την Οδηγία 204/42/ΕΚ για τον περιορισμό 
εκπομπών ΠΟΕ. Δεν πρέπει να περιέχει ενώσεις μολύβδου και 
χρωμικά ή άλλα τοξικά συστατικά 

4 
Πλαστικό χρώμα λευκό 
εξωτερικών 
επιφανειών 

44111400-5 

Χρώμα που προσφέρει μεγάλη καλυπτικότητα. με αντοχή στο 
πλύσιμο κατά (Α.S.T.M.02486) >2000 κινήσεις, με δείκτη 
διαπερατότητας ατμών S4<0,2 κατά (ΕΝ ISO, 7783), το οποίο να 
πληροί τις προδιαγραφές πλαστικών χρωμάτων κατά ΕΛΟΤ 788. Θα 
πρέπει  να πληροί την Οδηγία 204/42/ΕΚ για τον περιορισμό 
εκπομπών ΠΟΕ. Δεν πρέπει να περιέχει ενώσεις μολύβδου και 
χρωμικά ή άλλα τοξικά συστατικά 

5 Κονταροπίνελο 2΄΄ 44511000-5  Από τρίχα χοιρινού χρώματος λευκού 

6 Κονταροπίνελο 3΄΄ 44511000-5  Από τρίχα χοιρινού χρώματος λευκού 

7 
Ρολό βαφής, μοχαίρ 10 
εκ. με λαβή 

44511000-5 
 Ρολό βαφής πλαστικού χρώματος κατάλληλο για πλαστικό χρώμα 
με βάση βιδωτή με παξιμάδι, από γούνα μερικώς κολλημένη σε 
δέρμα υψηλής ποιότητας για μέγιστη απόδοση χρωμάτων 

8 Ρολό βαφής 25 εκ. με 44511000-5 Ρολό βαφής πλαστικού χρώματος κατάλληλο για πλαστικό χρώμα 
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λαβή με βάση βιδωτή με παξιμάδι, από γούνα μερικώς κολλημένη σε 
δέρμα υψηλής ποιότητας για μέγιστη απόδοση χρωμάτων 

9 
Κοντάρι πτυσσόμενο 
αλουμινίου 2μ. 

44511000-5 Κοντάρι πτυσσόμενο αλουμινίου 2μ. α΄ ποιότητας 

10 Σκάφη βαφής 44511000-5 Πλαστική βαφής μεγάλη α΄ ποιότητας 

11 
Σπάτουλα 4 εκ. με 
ξύλινη λαβή 

44511000-5 Σπάτουλα στοκαρίσματος α΄ ποιότητας 

12 
Σπάτουλα 7 εκ. με 
ξύλινη λαβή 

44511000-5 Σπάτουλα στοκαρίσματος α΄ ποιότητας 

13 
Σπάτουλα 12 εκ. με 
ξύλινη λαβή 

44511000-5 Σπάτουλα στοκαρίσματος α΄ ποιότητας 

14 
Xρώματα για 
εξωτερικές επιφάνειες 
τύπου Relief 

44111400-5 

Aνάγλυφο διακοσμητικό επίχρισμα μεγάλης αντοχής, εξωτερικής 
και εσωτερικής χρήσης. Να είναι κατάλληλο για όλες τις νέες και 
παλαιές επιφάνειες όπως σοβάς, μπετόν, ξύλο, νοβοπάν. Να 
παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση και εξαιρετικές αντοχές στις 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες και να πληροί τις προδιαγραφές κατά 
ΕΛΟΤ 924. Να δημιουργεί μεγάλη ποικιλία διακοσμητικών σχεδίων 
με την χρησιμοποίηση ειδικών ρολών, καλύπτοντας ταυτόχρονα 
όλες τις μικροατέλειες της επιφάνειας στην οποία εφαρμόζεται 

15 
Xρώματα για 
εξωτερικές επιφάνειες 
ακρυλικά 

44111400-5 

Κορυφαίας ποιότητας αδιάβροχο ελαστομερές 100% ακρυλικό 
χρώμα εξωτερικής χρήσης για τη βαφή ή επαναβαφή τοίχων, 
σοβάδων και μπετόν.Να είναι κατάλληλο για τη βαφή επιφανειών 
σε περιοχές με δυσμενείς καιρικές συνθήκες και επιφανειών με 
προβλήματα τριχοειδών ρηγματώσεων.Να διατηρεί την 
ελαστικότητά του σε χαμηλές θερμοκρασίες μέχρι -20οC, χωρίς να 
ξεφλουδίζει σε συνθήκες παγετού. Να συνδυάζει υψηλή 
λευκότητα, εξαιρετική καλυπτικότητα και απόδοση. Να απλώνει 
θαυμάσια και να δουλεύεται εύκολα. Να παρουσιάζει υψηλή 
πρόσφυση και μεγάλες αντοχές στα αλκάλια και στην υγρασία και 
πολύ καλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και τις καιρικές 
συνθήκες. Πιστοποιημένο ψυχρό-ανακλαστικό χρώμα. 

16 
Πλαστικό χρώμα 
έγχρωμο εσωτερικών 
χώρων 

44111400-5 

Χρώμα που προσφέρει μεγάλη καλυπτικότητα, εξαιρετική αντοχή 
στο συχνό πλύσιμο και στις δυσμενείς ατμοσφαιρικές συνθήκες. 
Θα πρέπει  να πληροί την Οδηγία 204/42/ΕΚ για τον περιορισμό 
εκπομπών ΠΟΕ. Δεν πρέπει να περιέχει ενώσεις μολύβδου και 
χρωμικά ή άλλα τοξικά συστατικά 

17 
Αστάρι εσωτερικών και 
εξωτερικών 
επιφανειών 

44111400-5 

Υδατοδιαλυτό αστάρι βασισμένο σε ακρυλικές ρητίνες. 
Προετοιμάζει για την βαφή εσωτερικών ή εξωτερικών επιφανειών. 
Να έχει πολύ καλή πρόσφυση και διεισδυτικότητα και να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως υπόστρωμα για πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα. 
Να παρουσιάζει μεγάλη αντοχή σε αλκαλικές επιφάνειες όπως 
είναι ο σοβάς, το τσιμέντο, το αμιαντοτσιμέντο, σπατουλαριστοί 
τοίχοι κλπ.  

18 Βελατούρα 44111400-5 

Υπόστρωμα ξύλινων επιφανειών, αλκυδικής βάσης, εσωτερικής και 
εξωτερικής χρήσης. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε νέες, 
σπατουλαριστές ξύλινες επιφάνειες και MDF. Να εξασφαλίζει πολύ 
καλό γέμισμα, μαλακό δούλεμα, εξαιρετικό άπλωμα, εύκολο 
τρίψιμο, γρήγορη επαναβαφή και να πληροί τις προδιαγραφές 
κατά ΕΛΟΤ 876 

19 
Διαλύτες 
ελαιοχρωμάτων 

44832000-1 Διαλυτικό για την αραίωση βερνικιών και ελαιοχρωμάτων. 

20 
Στόκοι επί ξύλινων 
επιφ.  έτοιμοι προς 
χρήση 

44831300-7 
Ιδανικός για το στοκάρισμα ξύλου. Έτοιμος στόκος αλλά αν 

χρειαστεί να μπορεί να αραιωθεί με νερό . 

21 Ελαιοχρώματα ξύλινων 44812200-7 Μεγάλης αντοχής γυαλιστερό χρώμα για ξύλινες και μεταλλικές 
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και σιδηρών 
επιφανειών 

επιφάνειες, να διατηρεί την στιλπνότητα και τις αποχρώσεις του 
αναλλοίωτες προσφέροντας προστασία. Να έχει μεγάλες αντοχές 
στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, μεγάλη καλυπτικότητα και να 
πληροί τις προδιαγραφές κατά ΕΛΟΤ 864. 

22 
Ελαιοχρώματα 
αντισκωριακού τύπου 
σιδηρών επιφανειών 

44812200-7 

Μεγάλης αντοχής γυαλιστερό χρώμα για μεταλλικές επιφάνειες 
αντισκωριακού τύπου, να διατηρεί την στιλπνότητα και τις 
αποχρώσεις του αναλλοίωτες προσφέροντας προστασία. Να έχει 
μεγάλες αντοχές στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, μεγάλη 
καλυπτικότητα και να πληροί τις προδιαγραφές κατά ΕΛΟΤ 864. 

23 
Βερνίκια ξύλινων 
επιφανειών 

44812200-7 

Έγχρωμο διακοσμητικό και προστατευτικό βερνίκι ξύλου 
εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Να εφαρμόζεται σε πόρτες, 
παράθυρα, κουφώματα και γενικά σε κάθε ξύλινη επιφάνεια. Να 
βάφεται και να απλώνει εύκολα. Να έχει μεγάλη ελαστικότητα και 
σκληρότητα και να εξασφαλίζει στο ξύλο προστασία και ωραία 
εμφάνιση. 

24 
Χρώμα λευκό και 
κίτρινο για 
διαγραμμίσεις 

44811000-8 

Χρώμα βασισμένο σε ακρυλικές ρητίνες κατάλληλο για 
διαγράμμιση οδών, αεροδρομίων, χώρων στάθμευσης από πίσσα, 
μπετόν κλπ. Να έχει εξαιρετική πρόσφυση και ελαστικότητα στα 
προαναφερόμενα υποστρώματα, αλλά και σε μεταλλικές 
επιφάνειες, σοβάδες, λαμαρίνες. Η φωτεινότητά του να παραμένει 
αναλλοίωτη στο χρόνο, τη χρήση ακόμη και υπό αντίξοες καιρικές 
συνθήκες, με αποτέλεσμα να είναι πάντα καλά ορατό. Να 
παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στη χρήση και να μη μαυρίζει από τα 
ελαστικά των αυτοκινήτων, ούτε τους καλοκαιρινούς μήνες, που οι 
θερμοκρασίες είναι αρκετά υψηλές. Να έχει εξαιρετική αντοχή 
στην τριβή. 

25 Μονωτικό στεγανωτικό 44111510-9 

Ακρυλικό, ελαστομερές, στεγανωτικό ταρατσών, υψηλής 
πρόσφυσης, χωρίς διαλύτες. Να δημιουργεί μία ενιαία, 
αδιαπέραστη από το νερό μεμβράνη, χωρίς ενώσεις, με 
μακροχρόνια αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Να καλύπτει τέλεια 
τριχοειδείς ρωγμές και μικρορωγμές. Να διατηρεί την ελαστικότητά 
του σε θερμοκρασίες από -20 °C έως +80 °C. 

26 Μυκητοκτώνο ξύλου 

 

Υδατοδιαλυτό, άχρωμο, προστατευτικό και θεραπευτικό 
συντηρητικό ξύλου Να είναι εντομοκτόνο, τερμιτοκτόνο, 
μυκητοκτόνο και προστατευτικό κατά της σήψης του ξύλου Να 
εφαρμόζεται προληπτικά ή θεραπευτικά, με ψεκασμό, 
εμβαπτισμό, ένεση ή πινέλο σε Ξυλεία εσωτερικής και εξωτερικής 
χρήσης.  

 

Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, αναγνωρισμένων εργοστασίων, απαλλαγμένα από βλαπτικές 

ουσίες, ανθεκτικά στις καιρικές μεταβολές και να πληρούν τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

πρόληψη ατυχημάτων και την προστασία του περιβάλλοντος. σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 

 

 

 

H ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

ΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

Μυτιλήνη    / 02 / 2016 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ. Τ.Ε. 

 

 

ΠΙΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. Τ.Ε. 

 

ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. Τ.Ε. 

 

 

 

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ. Π.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΤΙΚΩΝ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 100.000,00 € 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 19 /2016                            Κ.Α.   10.6661.0005 
      20.6661.0004 
      30.6662.0004 
      35.6662.0006 
   (Έτους 2016) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Απαιτούμενης δαπάνης για την προμήθεια προμήθεια χρωμάτων, σχετικών υλικών, μονωτικών υλικών 
κ.λ.π. για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου.  

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
€ 

ΔΑΠΑΝΗ 

€ 

1 Στόκος σπατουλαρίσματος κιλά 408 0,95 387,60 

2 
Έτοιμος ακριλικός στόκος λευκός 
συσκ. του 1κλ. 

τεμ. (συσκ. 1 
κιλού) 276 2,55 703,80 

3 
Πλαστικό χρώμα λευκό 
εσωτερικών επιφανειών λίτρα 1.408 2,85 4.012,80 

4 
Πλαστικό χρώμα λευκό 
εξωτερικών επιφανειών λίτρα 1.392 3,85 5.359,20 

5 Κονταροπίνελο 2΄΄ τεμ. 84 3,75 315,00 

6 Κονταροπίνελο 3΄΄ τεμ. 84 3,90 327,60 

7 
Ρολό βαφής, μοχαίρ 10 εκ. με 
λαβή τεμ. 94 1,50 141,00 

8 Ρολό βαφής 25 εκ. με λαβή τεμ. 104 12,00 1.248,00 

9 
Κοντάρι πτυσσόμενο αλουμινίου 
2μ. τεμ. 52 8,00 416,00 

10 Σκάφη βαφής τεμ. 85 2,00 170,00 

11 Σπάτουλα 4 εκ. με ξύλινη λαβή τεμ. 44 3,00 132,00 

12 Σπάτουλα 7 εκ. με ξύλινη λαβή τεμ. 43 3,20 137,60 

13 Σπάτουλα 12 εκ. με ξύλινη λαβή τεμ. 42 4,00 168,00 

14 
Xρώματα για εξωτερικές 
επιφάνειες τύπου Relief κιλά 400 2,50 1.000,00 

15 
Xρώματα για εξωτερικές 
επιφάνειες ακρυλικά λίτρα 4.416 4,00 17.664,00 

16 
Πλαστικό χρώμα έγχρωμο 
εσωτερικών χώρων λίτρα 2.250 4,00 9.000,00 

17 
Αστάρι εσωτερικών και 
εξωτερικών επιφανειών λίτρα 700 4,00 2.800,00 

18 Βελατούρα λίτρα 205 5,00 1.025,00 

19 Διαλύτες ελαιοχρωμάτων λίτρα 415 2,00 830,00 

20 
Στόκοι επί ξύλινων επιφ.  έτοιμοι 
προς χρήση κιλά 220 5,00 1.100,00 

21 
Ελαιοχρώματα ξύλινων και 
σιδηρών επιφανειών λίτρα 1.600 6,00 9.600,00 

22 
Ελαιοχρώματα αντισκωριακού 
τύπου σιδηρών επιφανειών λίτρα 1.700 10,00 17.000,00 

23 Βερνίκια ξύλινων επιφανειών λίτρα 348 15,00 5.220,00 

24 
Χρώμα λευκό και κίτρινο για 
διαγραμμίσεις λίτρα 950 5,00 4.750,00 

25 Μονωτικό στεγανωτικό κιλά 342 5,00 1.710,00 
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26 Μυκητοκτώνο ξύλου λίτρα 25 10,00 250,00 

          ΑΘΡΟΙΣΜΑ 85.467,60 

         Φ.Π.Α. 17% 14.529,49 

          ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (με ΦΠΑ) 99.997,09 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 100.000,00 

 
 

 
 

 
   

 

 

H ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

ΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

Μυτιλήνη    / 02 / 2016 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ. Τ.Ε. 

 

 

 

ΠΙΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. Τ.Ε. 

 

 

 

ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. Τ.Ε. 

 

 

 

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ. Π.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΤΙΚΩΝ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 100.000,00 € 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 19 /2016                            Κ.Α.   10.6661.0005 
      20.6661.0004 
      30.6662.0004 
      35.6662.0006 
   (Έτους 2016) 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο της προμήθειας 
Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια με ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό και κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια χρωμάτων, σχετικών υλικών, μονωτικών 
υλικών κ.λ.π. για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου. 

 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται συνολικά στις 100.000,00 ΕΥΡΩ, 
συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. (17%) και η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό 

του Δήμου έτους 2016 με στοιχεία: 
- Κ.Α. 10.6661.0005….3.000,00 €    Προμήθεια χρωμάτων, σχετικών υλικών , μονοτικών υλικών κλπ. για 

τις ανάγκες των Υπηρεσιών και των συνεργείων του Δήμου. 
- Κ.Α. 20.6661.0004    1.000,00 €     Προμήθεια χρωμάτων, σχετικών υλικών κ.λ.π.   

- K.Α. 30.6662.0004   49.000,00 €   Προμήθεια χρωμάτων, σχετ. υλικών ,μονωτικών κλπ ειδών Δ.Ε. 

Μυτιλήνης   
- K.Α. 30. 6662.0016  40.000,00 €  Προμήθεια χρωμάτων, σχετ. υλικών ,μονωτικών κλπ ειδών λοιπών 

Δ.Ε.   
- K.Α. 35. 6662.0006  7.000,00 €  Προμήθεια χρωμάτων, σχετικών υλικών, μονωτικών υλικών κλπ.   

 

Άρθρο 2ο 
Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας υπάγονται στις διατάξεις: 
1. Την Υ. Α. 11389/93 περί ενιαίου κανονισµού προµηθειών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(ΕΚΠΟΤΑ).   
2. Το Ν. 2286/95 περί προµηθειών  του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεων συναφών θεµάτων (Φ.Ε.Κ. 19 Α)  

3. Το Ν. 3463/2006 ( Φ.Ε.Κ. Α 114/2006 ) µε τίτλο Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.   

4. Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010 Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης 
διοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.   

5. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013) Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε µε την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου άρθρου του Ν. 

4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014). 

6. Την Υπ. Απόφαση Π1/2390 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ και την µε αρ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014 εγκύκλιος µε θέµα Ενηµέρωση για το Εθνικό 

Σύστηµα ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) 
7. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 14/Α/2-2-2012) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

8. Το Ν. 4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 

9. Το Ν. 3548/07 Περί καταχωρήσεως δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις 

10. Την Υπ. Απόφαση 12179/2.7.14 (ΦΕΚ 1893/2014) Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων 
νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των 

φορέων του ∆ηµοσίου καθώς και την τροποποιητική αυτής υπ. Απόφαση 14815/11.8.14 (ΦΕΚ Β 

2207/12.8.14). 
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11. Το Ν. 3886/2010 ∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως 

δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 
12. Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160/8.8.2014), άρθρο 157 Εγγυήσεις. 

13. Το Ν. 43220/2015 άρθρο 37 παρ. 3 περί κατάργησης του Ε.Π.Π.  
14. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ¨Πρόγραμμα 

Διαύγεια¨ και άλλες διατάξεις» 
15. Το Ν.3979/2011 (ΦΕΚ Α΄ 138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» 

 
 

 
 

Άρθρο 3ο 

Συμβατικά στοιχεία 
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

(1) Η Τεχνική Περιγραφή και οι Τεχνικές Προδιαγραφές 
(2) Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός. 

(3) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

(4) Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 
 

 
Άρθρο 4ο 

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με βάση 

τους όρους οι οποίοι θα καθοριστούν από το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά τις διατάξεις της 11389/93 

Υπουργικής Απόφασης. 
 

Άρθρο 5ο 
Απαντήσεις στα τεχνικά στοιχεία. 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να λάβουν υπ' όψη τους τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας στις οποίες 

θα πρέπει να δώσουν πλήρεις και σαφείς απαντήσεις. Τυχόν ασάφειες και αοριστίες στις τεχνικές 
προδιαγραφές θα αξιολογούνται αρνητικά.  

 
Άρθρο 6ο 

Χρόνος και τόπος παράδοσης. 

Παραλαβή υλικών 
Η παραλαβή και ο χρόνος των υλικών ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του ΕΚΠΟΤΑ. Η 

παράδοση των υλικών θα γίνει τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου και θα ισχύει για ένα 
ημερολογιακό έτος από την υπογραφή της σύμβασης. 

Η παράδοση των προϊόντων θα γίνει ως εξής: 
Τμηματικά μετά από εντολή προμήθειας υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο υπάλληλο. Για κάθε παραγγελία ο 

τόπος θα ορίζεται από τον αρμόδιο υπάλληλο σε όλο το νησί της Λέσβου. 

Τρόπος παράδοσης: Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή και με δικά του μεταφορικά μέσα. 
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων, ούτε όλα τα υλικά – είδη, που 

αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 
Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων και των υλικών – ειδών, ο 

μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου. Η όλη προμήθεια είναι δυνατόν να 

αυξομειωθεί κατά 30%. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα του Δήμου, 
με την ίδια ακριβώς τιμή με αυτή της προσφοράς του. 

Μετά την επίδοση του δελτίου παραγγελίας, η παράδοση της αιτούσας προμήθειας από τον ανάδοχο δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τις 15 ημερολογιακές ημέρες. 

Επειδή η παράδοση των υλικών θα είναι τμηματική, σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου, θα 
εκδίδεται τιμολόγιο του προμηθευτή μετά από την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών, την έκδοση του 

τιμολογίου του προμηθευτή, την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση κάθε 

νόμιμου ελέγχου από την υπηρεσία του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Δήμος Λέσβου υποχρεούται να 
εξοφλεί τον προμηθευτή μέσα στο νόμιμο χρονικό διάστημα. 
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Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση 

του αρμόδιου οργάνου, να παραταθεί μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που 
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου. 

 
Άρθρο 7ο 

Σύμβαση 

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι 
υποχρεωμένος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, μέσα σε δέκα (10) μέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το 

αργότερο μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην 
περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των κάδων και ανταλλακτικών αρχίζει να υπολογίζεται από την 

ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της 

προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από 
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

 
 

Άρθρο 8ο 

Άρνηση υπογραφής της Σύμβασης και συνέπεια αυτής. 
Αν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, 

κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου. 

Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του Δήμου, και επιβάλλονται στον 
προμηθευτή όσα ορίζονται στο άρθρο 35 της 11389/93 Υπουργικής απόφασης. 

 

 
Άρθρο 9ο 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας της 

προμήθειας και παρέχεται με μία εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αναγράφει ότι είναι και καλής λειτουργίας. 
Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να είναι συντεταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για το Δημόσιο. 

Επιπλέον η Τράπεζα θα δηλώνει στην επιστολή ότι η παρεχόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης 
ευρίσκεται εντός του ανώτατου ορίου εγγύησης προς το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 

Δικαίου και ότι οι υποχρεώσεις της από την εγγύηση λύονται μόνο με την επιστροφή σ' αυτήν της 

εγγυητικής επιστολής ή με έγγραφη δήλωση του Δήμου ότι εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο κατατέθηκε. 
Εγγυητικές επιστολές που καθορίζουν διάρκεια ισχύος ή χρονολογία λήξεως δεν γίνονται αποδεκτές. 

Η μη προσκόμιση της εγγύησης σύμφωνα με τα παραπάνω αποκλείει την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης με υπαιτιότητα του αναδόχου και ισοδυναμεί με άρνηση του για συνομολόγηση και υπογραφή 

της σύμβασης και επιφέρει τις νόμιμες κυρώσεις, δηλ. την έκπτωση του και την υπέρ του Δήμου 
κατάπτωση της για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατεθείσας εγγύησης. 

 

Άρθρο 10ο 
Χρόνος εγγύησης 

Ο χρόνος εγγύησης, μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, μετρούμενος από 
την ημερομηνία της προσωρινής παραλαβής του, θα καθοριστεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων, και 

θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες. 

 
Άρθρο 11ο 

Ποινικές ρήτρες - έκπτωση του αναδόχου 
Αν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης των υλικών, μπορεί να 

επιβληθούν, σε βάρος του αναδόχου, οι κυρώσεις και το πρόστιμο που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 
της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης. 

 

 
Άρθρο 12ο 

Πλημμελής κατασκευή 
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Αν τα είδη δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα 

βελτιώσει ή να τα αντικαταστήσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
Αν στον χρόνο εγγύησης εμφανιστεί έλλειψη μιας ιδιότητας που συμφωνήθηκε ή ελαττώματα που δεν 

μπορούσαν να γίνουν αντιληπτά κατά την παραλαβή ο Δήμος μπορεί να επιδιώξει την αντικατάσταση των 
υλικών ή τμήμα αυτών με άλλο καινούργιο ιδίων προδιαγραφών. 

Άρθρο 13ο 

Φόροι, τέλη, κρατήσεις, εξοφλητικός λογαριασμός 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ημέρα 

τέλεσης του διαγωνισμού. 
Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής των ειδών. 

 
 

Άρθρο 14ο 

Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εμφανιστούν από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης προμήθειας, επιλύονται 

σύμφωνα με το Άρθρο 40 της 11389/93 Υπουργικής απόφασης. 
 

 

Άρθρο 15ο 
Τρόπος Πληρωμής. 

Η παράδοση των υλικών θα είναι τμηματική, σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου. Θα 
εκδίδεται τιμολόγιο του προμηθευτή μετά από την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών, την έκδοση του 

τιμολογίου του προμηθευτή, την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση κάθε 
νόμιμου ελέγχου από την υπηρεσία του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Δήμος Λέσβου υποχρεούται να 

εξοφλεί τον προμηθευτή μέσα στο νόμιμο χρονικό διάστημα. 

 
Άρθρο 16ο 

Προσωρινή και οριστική παραλαβή 
Η προσωρινή παραλαβή ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. 

Αν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή 

παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανόμενου προϊόντος ή τμήματος 
αυτού. Αν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις παραπάνω προτάσεις της επιτροπής, μέσα σε προθεσμία 

που η ίδια θα ορίσει ο Δήμος δικαιούται να ενεργήσει την τακτοποίηση αυτών κατά το προσφορότερο, για 
τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. 

Όταν περάσει ο συμβατικός χρόνος εγγύησης ενεργείται με βάση των διατάξεων της 11389/93 Υπ. 

Απόφασης, η οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή 
 

Άρθρο 17ο 
Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές-Τεχνικά στοιχεία προσφοράς 

 
 Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι 

απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών.  

 Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, εκτός των 
σημείων που αναφέρονται ως επιθυμητά. 

 
   

 

H ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

ΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

Μυτιλήνη    / 02 / 2016 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ. Τ.Ε. 

ΠΙΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. Τ.Ε. 

 

ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. Τ.Ε. 

 

 

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ. Π.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΤΙΚΩΝ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 100.000,00 € 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 19 /2016                            Κ.Α.   10.6661.0005 
      20.6661.0004 
      30.6662.0004 
      35.6662.0006 
   (Έτους 2016) 
 
 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 
Απαιτούμενης δαπάνης για την προμήθεια χρωμάτων, σχετικών υλικών, μονωτικών υλικών κ.λ.π. 

 
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

€ 

ΔΑΠΑΝΗ 
€ 

1 Στόκος σπατουλαρίσματος κιλά 408   

2 
Έτοιμος ακριλικός στόκος λευκός 
συσκ. του 1κλ. 

τεμ. (συσκ. 1 
κιλού) 276   

3 
Πλαστικό χρώμα λευκό 
εσωτερικών επιφανειών λίτρα 1.408   

4 
Πλαστικό χρώμα λευκό 
εξωτερικών επιφανειών λίτρα 1.392   

5 Κονταροπίνελο 2΄΄ τεμ. 84   

6 Κονταροπίνελο 3΄΄ τεμ. 84   

7 
Ρολό βαφής, μοχαίρ 10 εκ. με 
λαβή τεμ. 94   

8 Ρολό βαφής 25 εκ. με λαβή τεμ. 104   

9 
Κοντάρι πτυσσόμενο αλουμινίου 
2μ. τεμ. 52   

10 Σκάφη βαφής τεμ. 85   

11 Σπάτουλα 4 εκ. με ξύλινη λαβή τεμ. 44   

12 Σπάτουλα 7 εκ. με ξύλινη λαβή τεμ. 43   

13 Σπάτουλα 12 εκ. με ξύλινη λαβή τεμ. 42   

14 
Xρώματα για εξωτερικές 
επιφάνειες τύπου Relief κιλά 400   

15 
Xρώματα για εξωτερικές 
επιφάνειες ακρυλικά λίτρα 4.416   

16 
Πλαστικό χρώμα έγχρωμο 
εσωτερικών χώρων λίτρα 2.250   

17 
Αστάρι εσωτερικών και 
εξωτερικών επιφανειών λίτρα 700   

18 Βελατούρα λίτρα 205   

19 Διαλύτες ελαιοχρωμάτων λίτρα 415   

20 
Στόκοι επί ξύλινων επιφ.  έτοιμοι 
προς χρήση κιλά 220   

21 
Ελαιοχρώματα ξύλινων και 
σιδηρών επιφανειών λίτρα 1.600   

22 
Ελαιοχρώματα αντισκωριακού 
τύπου σιδηρών επιφανειών λίτρα 1.700   
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23 Βερνίκια ξύλινων επιφανειών λίτρα 348   

24 
Χρώμα λευκό και κίτρινο για 
διαγραμμίσεις λίτρα 950   

25 Μονωτικό στεγανωτικό κιλά 342   

26 Μυκητοκτώνο ξύλου λίτρα 25   

ΣΥΝΟΛΟ  

 
 

 

 
Ισχύς προσφοράς: Η παρούσα προσφορά ισχύει για ________________ημερολογιακές ημέρες από 

σήμερα. 
 

Παράδοση : Η δοθείσα τιμή ισχύει για παράδοση των ειδών, στο Δήμο Λέσβου. 
 

Χρόνος Παράδοσης: 

________________________________________________________________________ 
 

Εγγύηση: _______________________________________________ 
 

Επιβαρύνσεις,  Κρατήσεις: Η Εταιρία μας επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις σύμφωνα με τη 

διακήρυξη της δημοπρασίας. 
 

Λοιπές παρατηρήσεις: 
 

 

 
Μυτιλήνη _________________ 

Ο 
 ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

  

 


