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ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ::  110000..000000,,0000  ΕΕΥΥΡΡΩΩ   

  

 
Κ.Α.: 10.6661.0005 

 (Έτους 2017) 
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(1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
(2) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
(3) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(4) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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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: 9 /2017                            Κ.Α.   10.6661.0005 
   (Έτους 2017) 
 

 

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 2017.  
 

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

 

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 
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 2017 με στοιχεία: 

- Κ.Α. 10.6661.0005….100.000,00 €    Προμήθεια χρωμάτων, σχετικών υλικών , μονωτικών υλικών κλπ. 
για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και των συνεργείων του Δήμου. 

  

 
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/ 2017 

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: 9 /2017                            Κ.Α.   10.6661.0005 
   (Έτους 2017) 

 

 

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 
Ανταλλακτικό ρολλό 
βαφής διάστασης 10 
εκ. 

44511000-5 
Ανταλλακτικό ρολλό βαφής, αφρώδες, διάστασης 10 εκ. 

2 
Ανταλλακτικό ρολλό 
βαφής διάστασης 5 εκ. 

44511000-5 
Ανταλλακτικό ρολλό βαφής, αφρώδες, διάστασης 5 εκ.  

3 
Ανταλλακτικό ρολλό, 
διάστασης 25 εκ. 

44511000-5 Ανταλλακτικό ρολλό, διάστασης 25 εκ. κατάλληλο για πλαστικό και 
ακρυλικό χρώμα, για λείες και ελαφρά ανάγλυφες επιφάνειες, με 
συνθετική γούνα. 

4 
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.  

5 Αστάρι ξύλου 44111500-6 

Αστάρι ξύλου, φαρμάκι, προστατευτικό μυκητοκτόνο, ιδανικό για 
όλες τις ξύλινες επιφάνειες. Προστατεύει τα ξύλα από την υγρασία, 
τους μύκητες, το σκουλήκι και τα έντομα. Η απόχρωση θα επιλεγεί 
από την υπηρεσία. Απόδοση 12-14 m

2
/lt.  Σε συσκευασία των 750 

ml. 

6 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 

7 
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. 

8 Βούρτσα ασπρίσματος 44110000-4 Βούρτσα βαφής, ρυθμιζόμενη, τοποθετείται σε κοντάρι με 
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πλαστικό στέλεχος και ίνες από ΡVC (7εκ.). Κατάλληλη για βάψιμο 
με υδρόχρωμα, ασβέστη και πίσσα. Διαστάσεις: 23x7 εκ. 

9 
Διαλύτες 
ελαιοχρωμάτων 

44832000-1 Διαλυτικό για την αραίωση βερνικιών και ελαιοχρωμάτων. 

10 
Ειδικό αστάρι για 
επάλειψη ταρατσών 
προ μόνωσης 

44111500-6 

Υψηλής τεχνολογίας ενός συστατικού υδατοδιαλυτό αστάρι 
κατάλληλο για την ενίσχυση της πρόσφυσης τσιμεντοειδών 
συγκολλητικών, τσιμεντοκονιαμάτων και αυτοεπιπεδούμενων 
επιστρώσεων. Για απορροφητικές και μη απορροφητικές 
επιφάνειες όπως παλιές στρώσεις πλακιδίων, μάρμαρα, μωσαϊκά, 
βιομηχανικά δάπεδα, μεταλλικά δάπεδα, δάπεδα από PVC κλπ.  

11 
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. 

12 
Ελαιοχρώματα ξύλινων 
και σιδηρών 
επιφανειών 

44812200-7 

Μεγάλης αντοχής γυαλιστερό χρώμα για ξύλινες και μεταλλικές 
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. 

13 
Έτοιμος ακρυλικός 
στόκος λευκός συσκ. 
του 1κλ. 

44831300-7 

 Ετοιμόχρηστος, ελαφρύς, ακρυλικός 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. 

14 
Κοντάρι πτυσσόμενο 
αλουμινίου 2μ. 

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

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

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

17 Μιστρί σοβατίσματος 44511000-5 Ανοξείδωτο μιστρί σοβατίσματος με ξύλινη χειρολαβή 

18 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. 

19 Μπατανόβουρτσα 
44511000-5 Μπατανόβουρτσα νο 30, πάχους 11,5 cm. και μήκος τρίχας pvc 

150mm 

20 Ξύλινο κοντάρι 
44511000-5 Ξύλινο κοντάρι μήκους 120 εκ. το οποίο θα εφαρμόζει απόλυτα 

στην προς προμήθεια μπατανόβουρτσα. 

21 Πινέλο πατρόγκα 
44511000-5 Πατρόγκα για υδατοδιαλυτά με πλαστική λαβή χειρός, διαστάσεων 

3x12 cm. 

22 Πινέλο πλάτους 30mm 
44511000-5 Για υδατοδιαλυτά, από συνθετική τρίχα, πλάτους 30mm, με 

πλαστική λαβή. 

23 Πινέλο πλάτους 60mm 44511000-5 Πινέλο πλάτους 60mm, με πλαστική λαβή για μικροεπισκευές 

24 
Πλαστική λαβή για 
ρολλό διαστάσεων 10 
εκ. 

44511000-5 
Πλαστική λαβή για ρολλό διαστάσεων 10 εκ. 

25 
Πλαστική λαβή για 
ρολλό διαστάσεων 25 
εκ. 

44511000-5 
Πλαστική λαβή για ρολλό διαστάσεων 25 εκ. 

26 
Πλαστική λαβή για 
ρολλό διαστάσεων 5 
εκ. 

44511000-5 
Πλαστική λαβή για ρολλό διαστάσεων 5 εκ. 
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27 
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 

28 
Πλαστικό χρώμα λευκό 
εξωτερικών 
επιφανειών ακρυλικό 

44111400-5 

Χρώμα που προσφέρει μεγάλη καλυπτικότητα. 100% ακρυλικό 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 

29 
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  

30 
Ρολό βαφής 25 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 

31 
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 

32 
Σετ ατσάλινες 
σπάτουλες 

44511000-5 
Σετ ατσάλινες σπάτουλες, 50, 80, 100, 120 mm. 

33 Σκάφη βαφής 44511000-5 Πλαστικό σκαφάκι βαφής, διαστάσεων33x34 cm. 

34 
Σπάτουλα 12 εκ. με 
ξύλινη λαβή 

44511000-5 
Απλή σπάτουλα με εύκαμπτη λάμα και ξύλινη λαβή, κατάλληλη για 
εργασίες συμπλήρωσης, στοκαρίσματος, καθαρισμού κλπ. 
Διάσταση λεπίδας 12 εκ. 

35 
Σπάτουλα 4 εκ. με 
ξύλινη λαβή 

44511000-5 
Απλή σπάτουλα με εύκαμπτη λάμα και ξύλινη λαβή, κατάλληλη για 
εργασίες συμπλήρωσης, στοκαρίσματος, καθαρισμού κλπ. 
Διάσταση λεπίδας 4 εκ. 

36 
Σπάτουλα 7 εκ. με 
ξύλινη λαβή 

44511000-5 
Απλή σπάτουλα με εύκαμπτη λάμα και ξύλινη λαβή, κατάλληλη για 
εργασίες συμπλήρωσης, στοκαρίσματος, καθαρισμού κλπ. 
Διάσταση λεπίδας 7 εκ. 

37 
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 . 

38 
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  

39 Τριβίδι σοβά 44511000-5 Τριβίδι σοβά με σπογγώδες ελαστικό 13x25 εκ. , λείο, σκληρό. 

40 
Χρώμα για εξωτερικές 
επιφάνειες ακρυλικό 
ελαστομερές 

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 
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πολύ καλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και τις καιρικές 
συνθήκες. Πιστοποιημένο ψυχρό-ανακλαστικό χρώμα 

41 
Χρώμα 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 

42 
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. 

 

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: 9 /2017                            Κ.Α.   10.6661.0005 
   (Έτους 2017) 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Απαιτούμενης δαπάνης για την 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 

Ανταλλακτικό ρολλό βαφής 
διάστασης 10 εκ. τεμ. 12 0,80 9,60 

2 

Ανταλλακτικό ρολλό βαφής 
διάστασης 5 εκ.  τεμ. 10 0,65 6,50 

3 

 Ανταλλακτικό ρολλό διάστασης 
25 εκ. τεμ. 5 6,60 33,00 

4 

Αστάρι εσωτερικών και 
εξωτερικών επιφανειών λίτρα 400 4,00 1.600,00 

5 Αστάρι ξύλου τεμ. 52 7,00 364,00 

6 Βελατούρα λίτρα 200 5,00 1.000,00 

7 Βερνίκια ξύλινων επιφανειών λίτρα 500 15,00 7.500,00 

8 Βούρτσα ασπρίσματος τεμ. 30 2,40 72,00 

9 Διαλύτες ελαιοχρωμάτων λίτρα 400 2,00 800,00 

10 

Ειδικό αστάρι για επάλειψη 
ταρατσών  προ μόνωσης κιλά 50 5,00 250,00 

11 

Ελαιοχρώματα αντισκωριακού 
τύπου σιδηρών επιφανειών λίτρα 1800 10,00 18.000,00 

12 

Ελαιοχρώματα ξύλινων και 
σιδηρών επιφανειών λίτρα 1100 6,00 6.600,00 

13 

Έτοιμος ακρυλικός στόκος λευκός 
συσκ. του 1κλ. 

τεμ. (συσκ. 1 
κιλού) 100 2,55 255,00 

14 

Κοντάρι πτυσσόμενο αλουμινίου 
2μ. τεμ. 15 8,00 120,00 

15 Κονταροπίνελο 2΄΄ τεμ. 25 3,75 93,75 

16 Κονταροπίνελο 3΄΄ τεμ. 25 3,90 97,50 

17 Μιστρί σοβατίσματος  τεμ. 10 3,00 30,00 

18 Μονωτικό στεγανωτικό κιλά 400 4,00 1.600,00 

19 Μπατανόβουρτσα τεμ. 60 9,00 540,00 

20 Ξύλινο κοντάρι τεμ. 60 1,00 60,00 

21 Πινέλο πατρόγκα  τεμ. 100 3,30 330,00 

22 Πινέλο πλάτους 30mm τεμ. 100 0,85 85,00 

23 Πινέλο πλάτους 60mm τεμ. 100 1,00 100,00 

24 

Πλαστική λαβή για ρολλό 
διαστάσεων 10 εκ. τεμ. 10 1,30 13,00 

25 

Πλαστική λαβή για ρολλό 
διαστάσεων 25 εκ. τεμ. 5 2,10 10,50 

26 

Πλαστική λαβή για ρολλό 
διαστάσεων 5 εκ. τεμ. 10 1,10 11,00 

27 Πλαστικό χρώμα έγχρωμο λίτρα 2400 4,00 9.600,00 
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εσωτερικών χώρων 

28 

Πλαστικό χρώμα λευκό 
εξωτερικών επιφανειών ακρυλικό λίτρα 3500 3,85 13.475,00 

29 

Πλαστικό χρώμα λευκό 
εσωτερικών επιφανειών λίτρα 1500 2,85 4.275,00 

30 Ρολό βαφής 25 εκ. με λαβή τεμ. 20 12,00 240,00 

31 

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

32 

Σετ ατσάλινες σπάτουλες, 50, 80, 
100, 120 mm. σετ. 15 4,00 60,00 

33 Σκάφη βαφής τεμ. 15 2,00 30,00 

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

35 Σπάτουλα 4 εκ. με ξύλινη λαβή τεμ. 40 3,00 120,00 

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

37 

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

38 Στόκος σπατουλαρίσματος κιλά 100 0,95 95,00 

39 Τριβίδι σοβά  τεμ. 10 11,00 110,00 

40 

Χρώμα για εξωτερικές επιφάνειες 
ακρυλικό ελαστομερές λίτρα 3100 4,00 12.400,00 

41 

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

42 

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

          ΑΘΡΟΙΣΜΑ 85.469,85 

         Φ.Π.Α. 17% 14.529,87 

          ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (με ΦΠΑ) 99.999,72 

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: 9 /2017                            Κ.Α.   10.6661.0005 
   (Έτους 2017) 
 
 

 
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 

Ανταλλακτικό ρολλό βαφής 
διάστασης 10 εκ. τεμ. 12   

2 

Ανταλλακτικό ρολλό βαφής 
διάστασης 5 εκ.  τεμ. 10   

3 

 Ανταλλακτικό ρολλό διάστασης 
25 εκ. τεμ. 5   

4 

Αστάρι εσωτερικών και 
εξωτερικών επιφανειών λίτρα 400   

5 Αστάρι ξύλου τεμ. 52   

6 Βελατούρα λίτρα 200   

7 Βερνίκια ξύλινων επιφανειών λίτρα 500   

8 Βούρτσα ασπρίσματος τεμ. 30   

9 Διαλύτες ελαιοχρωμάτων λίτρα 400   

10 

Ειδικό αστάρι για επάλειψη 
ταρατσών  προ μόνωσης κιλά 50   

11 

Ελαιοχρώματα αντισκωριακού 
τύπου σιδηρών επιφανειών λίτρα 1800   

12 

Ελαιοχρώματα ξύλινων και 
σιδηρών επιφανειών λίτρα 1100   

13 

Έτοιμος ακριλικός στόκος λευκός 
συσκ. του 1κλ. 

τεμ. (συσκ. 1 
κιλού) 100   

14 

Κοντάρι πτυσσόμενο αλουμινίου 
2μ. τεμ. 15   

15 Κονταροπίνελο 2΄΄ τεμ. 25   

16 Κονταροπίνελο 3΄΄ τεμ. 25   

17 Μιστρί σοβατίσματος  τεμ. 10   

18 Μονωτικό στεγανωτικό κιλά 400   

19 Μπατανόβουρτσα τεμ. 60   

20 Ξύλινο κοντάρι τεμ. 60   

21 Πινέλο πατρόγκα  τεμ. 100   

22 Πινέλο πλάτους 30mm τεμ. 100   

23 Πινέλο πλάτους 60mm τεμ. 100   

24 

Πλαστική λαβή για ρολλό 
διαστάσεων 10 εκ. τεμ. 10   

25 

Πλαστική λαβή για ρολλό 
διαστάσεων 25 εκ. τεμ. 5   
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26 

Πλαστική λαβή για ρολλό 
διαστάσεων 5 εκ. τεμ. 10   

27 

Πλαστικό χρώμα έγχρωμο 
εσωτερικών χώρων λίτρα 2400   

28 

Πλαστικό χρώμα λευκό 
εξωτερικών επιφανειών ακρυλικό λίτρα 3500   

29 

Πλαστικό χρώμα λευκό 
εσωτερικών επιφανειών λίτρα 1500   

30 Ρολό βαφής 25 εκ. με λαβή τεμ. 20   

31 

Ρολό βαφής, μοχαίρ 10 εκ. με 
λαβή τεμ. 20   

32 

Σετ ατσάλινες σπάτουλες, 50, 80, 
100, 120 mm. σετ. 15   

33 Σκάφη βαφής τεμ. 15   

34 Σπάτουλα 12 εκ. με ξύλινη λαβή τεμ. 10   

35 Σπάτουλα 4 εκ. με ξύλινη λαβή τεμ. 40   

36 Σπάτουλα 7 εκ. με ξύλινη λαβή τεμ. 20   

37 

Στόκοι επί ξύλινων επιφ.  έτοιμοι 
προς χρήση κιλά 220   

38 Στόκος σπατουλαρίσματος κιλά 100   

39 Τριβίδι σοβά  τεμ. 10   

40 

Χρώμα για εξωτερικές επιφάνειες 
ακρυλικό ελαστομερές λίτρα 3100   

41 

Χρώμα για εξωτερικές επιφάνειες 
τύπου Relief κιλά 100   

42 

Χρώμα λευκό και κίτρινο για 
διαγραμμίσεις λίτρα 800   

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 

  


