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ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  ΥΥΡΡΩΩΜΜΑΑΣΣΩΩΝΝ,,  ΥΥΕΕΣΣΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΤΤΛΛΙΙΚΚΩΩΝΝ,,  ΜΜΟΟΝΝΩΩΣΣΙΙΚΚΩΩΝΝ  

ΤΤΛΛΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΚΚ..ΛΛ..ΠΠ..  ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΙΙ  ΑΑΝΝΑΑΓΓΚΚΕΕ  ΣΣΟΟΤΤ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤ  ΜΜΤΤΣΣΙΙΛΛΗΗΝΝΗΗ 

 
 

 

ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΜΜΟΟ  ::  3377..000000,,0000  ΕΕΤΤΡΡΩΩ   

  

 
Κ.Α.:   30.6662.0009 

 35.6662.0005 
   (Ζτοσ 2021) 

 
 
ΤΝΗΜΜΔΝΑ 
 

(1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ 
(2) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 
(3) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(4) ΣΥΓΓΑΦΗ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 
(5) ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
(6) ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ 

 
 

 
ΙΟΤΛΙΟ 2021 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΩΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΤΙΚΩΝ  
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΛΡ  
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 37.000,00 € 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 90 /2021                            Κ.Α.   30.6662.0009 
    35.6662.0005 
     (Ζτοσ 2021) 
 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 
 

Με ηελ παξνύζα κειέηε πξνϋπνινγηζκνύ 37.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, ζα γίλεη πξνκήζεηα 
ρξωκάηωλ, ζρεηηθώλ πιηθώλ, κνλωηηθώλ πιηθώλ θ.ι.π. γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Δήκνπ Μπηηιήλεο γηα ην έηνο 

2021.  
 

Σα πιηθά πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο, γηα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ κε απνηειεζκαηηθόηεηα ζηα έξγα 

ηνπ Δήκνπ. 
 

Η πξνκήζεηα πεξηιακβάλεη ηε κεηαθνξά θαη ηελ παξάδνζε ηωλ πιηθώλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Δήκνπ, 
ε νπνία (κεηαθνξά) ζα γίλεηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ αλαδόρνπ. Η πξνµήζεηα ζα πινπνηεζεί 

ηµεµαηηθά από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύµβαζεο θαη µέρξη ην ηέινο ηεο. Ο ∆ήµνο δελ ππνρξενύηαη 

λα απνξξνθήζεη ην ζύλνιν ηωλ πξνϊόληωλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζµό. Οη 
πνζόηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη είλαη ελδεηθηηθέο ιόγω αδπλαµίαο αθξηβνύο ππνινγηζµνύ.    

 
Η πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζηηο 37.000,00 ΕΤΡΩ, 

ζπκπεξηιακβαλόκελνπ ηνπ Φ.Π.Α. (17%) θαη ε ζρεηηθή πίζηωζε είλαη εγγεγξακκέλε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό 

ηνπ Δήκνπ έηνπο 2021 κε ζηνηρεία: 
- Κ.Α. 30.6662.0009….30.000,00 €    Πξνκήζεηα ρξωκάηωλ, ζρεηηθώλ πιηθώλ , κνλνηηθώλ πιηθώλ θιπ. 

γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Δήκνπ Μπηηιήλεο. 
- Κ.Α. 35.6662.0005….7.000,00 €    Πξνκήζεηα ρξωκάηωλ, ζρεηηθώλ πιηθώλ , κνλνηηθώλ θιπ.  

 

Η πξνκήζεηα ζα γίλεη κε ζπλνπηηθό δηαγωληζκό κε θιεηζηέο πξνζθνξέο κε ηελ κέζνδν ηεο 
ρακειόηεξεο ηηκήο θαη κε ζπκπιήξωζε ηνπ Εληύπνπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζύκθωλα κε ην ζρέδην ηεο 

ππεξεζίαο. 
 

Η ρξεκαηνδόηεζε ηεο πξνκήζεηαο πξνέξρεηαη από πόξνπο ηνπ Δήκνπ. 
Οη πνζόηεηεο ηωλ εηδώλ ηεο πξνκήζεηαο δελ είλαη δεζκεπηηθέο, ελδέρεηαη λα απμνκεηωζνύλ αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο. Οη αιιαγέο απηέο δελ ζα επεξεάζνπλ ηελ πξνζθεξόκελε ηηκή κνλάδνο αλά είδνο 

πιηθνύ ηεο ίδηαο νκάδαο, νύηε θαη ην ζπλνιηθό ζπκβαηηθό πνζό ηεο πξνκήζεηαο. 
 

Η παξάδνζε ηωλ πιηθώλ ζα γίλεη ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Δήκνπ θαη ζα ηζρύεη για 
δώδεκα (12) μήνες από ηην σπογραθή ηης ζύμβαζης. 

 

 
 

 

 

H ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 Μυτιλινθ    / 07 / 2021 

ΘΕΩΗΘΗΚΕ 

Η ΑΝΑΡΛΗΩΤΙΑ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ 

 

 

ΚΑΛΛΙΟΡΗ ΑΝΔΙΑΝΗ 

ΤΟΡΟΓΑΦΟΣ ΜΗΧ. Τ.Ε. 

  

 

 

ΕΛΕΥΘΕΙΑ ΡΑΡΑΣΩΤΗΙΟΥ 

ΡΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. Ρ.Ε.  
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ΠΙΝΑΚΑ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΑ Δ/ΝΗ 
 

Τα υλικά που κα χρειαςτοφν για κάκε υπθρεςία κα είναι τα εξισ: 
Χρώματα Δ/νςθσ Τεχνικϊν υπθρεςιϊν (K.Α. 30.6662.0009) 
 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΔΝΓΔΙΚΣΙ

ΚΗ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΟ   

€ 

ΜΔΡΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ   

€ 

1 Ανταλλακτικό ρολλό βαφισ διάςταςθσ 10 εκ. τεμ. 20 0,80 16,00 

2 Ανταλλακτικό ρολλό βαφισ διάςταςθσ 5 εκ.  τεμ. 20 0,65 13,00 

3  Ανταλλακτικό ρολλό διάςταςθσ 25 εκ. τεμ. 10 6,60 66,00 

4 
Αςτάρι εςωτερικϊν και εξωτερικϊν 
επιφανειϊν 

λίτρα 200 4,00 800,00 

5 Αςτάρι ξφλου τεμ. 52 7,00 364,00 

6 Βελατοφρα λίτρα 100 5,00 500,00 

7 Βερνίκια ξφλινων επιφανειϊν λίτρα 120 15,00 1.800,00 

8 Βοφρτςα αςπρίςματοσ τεμ. 30 2,40 72,00 

9 Διαλφτεσ ελαιοχρωμάτων λίτρα 400 2,00 800,00 

10 
Ειδικό αςτάρι για επάλειψθ ταρατςϊν  προ 
μόνωςθσ 

κιλά 50 5,00 250,00 

11 
Ελαιοχρϊματα αντιςκωριακοφ τφπου ςιδθρϊν 
επιφανειϊν 

λίτρα 200 10,00 2.000,00 

12 
Ελαιοχρϊματα ξφλινων και ςιδθρϊν 
επιφανειϊν 

λίτρα 250 6,00 1.500,00 

13 
Ζτοιμοσ ακρυλικόσ ςτόκοσ λευκόσ ςυςκ. του 
1κλ. 

τεμ. (ςυςκ. 1 
κιλοφ) 

100 2,55 255,00 

14 Κοντάρι πτυςςόμενο αλουμινίου 2μ. τεμ. 15 8,00 120,00 

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

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

17 Μιςτρί ςοβατίςματοσ  τεμ. 10 3,00 30,00 

18 Μονωτικό ςτεγανωτικό κιλά 270 4,00 1.080,00 

19 Μπατανόβουρτςα τεμ. 60 9,00 540,00 

20 Ξφλινο κοντάρι τεμ. 61 1,00 61,00 

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

22 Ρινζλο πλάτουσ 30mm τεμ. 100 0,84 84,00 

23 Ρινζλο πλάτουσ 60mm τεμ. 90 1,00 90,00 

24 Ρλαςτικι λαβι για ρολλό διαςτάςεων 10 εκ. τεμ. 10 1,30 13,00 

25 Ρλαςτικι λαβι για ρολλό διαςτάςεων 25 εκ. τεμ. 5 2,10 10,50 

26 Ρλαςτικι λαβι για ρολλό διαςτάςεων 5 εκ. τεμ. 10 1,10 11,00 

27 Ρλαςτικό χρϊμα ζγχρωμο εςωτερικϊν χϊρων λίτρα 750 4,00 3.000,00 

28 
Ρλαςτικό χρϊμα λευκό εξωτερικϊν 
επιφανειϊν ακρυλικό 

λίτρα 1100 3,85 4.235,00 

29 
Ρλαςτικό χρϊμα λευκό εςωτερικϊν 
επιφανειϊν 

λίτρα 500 2,85 1.425,00 

30 ολό βαφισ 25 εκ. με λαβι τεμ. 20 12,00 240,00 

31 ολό βαφισ, μοχαίρ 10 εκ. με λαβι τεμ. 20 1,50 30,00 
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32 Σετ ατςάλινεσ ςπάτουλεσ, 50, 80, 100, 120 mm. ςετ. 15 4,00 60,00 

33 Σκάφθ βαφισ τεμ. 15 2,00 30,00 

34 Σπάτουλα 12 εκ. με ξφλινθ λαβι τεμ. 10 4,00 40,00 

35 Σπάτουλα 4 εκ. με ξφλινθ λαβι τεμ. 40 3,00 120,00 

36 Σπάτουλα 7 εκ. με ξφλινθ λαβι τεμ. 20 3,20 64,00 

37 Στόκοι επί ξφλινων επιφ.  ζτοιμοι προσ χριςθ κιλά 119 5,00 595,00 

38 Στόκοσ ςπατουλαρίςματοσ κιλά 100 0,95 95,00 

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

40 
Χρϊμα για εξωτερικζσ επιφάνειεσ ακρυλικό 
ελαςτομερζσ 

λίτρα 900 4,00 3.600,00 

41 Χρϊμα για εξωτερικζσ επιφάνειεσ τφπου Relief κιλά 100 2,50 250,00 

42 Χρϊμα λευκό και κίτρινο για διαγραμμίςεισ λίτρα 150 5,00 750,00 

          ΑΘΡΟΙΜΑ 25.640,75 

         Φ.Π.Α. 17% 4.358,93 

          ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ (κε ΦΠΑ) 29.999,68 

 
 

Χρώματα Δ/νςθσ Ρεριβάλλοντοσ (K.Α. 35.6662.0005) 
 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΔΝΓΔΙΚΣΙ

ΚΗ ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ   
€ 

ΜΔΡΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ   

€ 

1 Ανταλλακτικό ρολλό βαφισ διάςταςθσ 10 εκ. τεμ. 40 0,80 32,00 

2 Ανταλλακτικό ρολλό βαφισ διάςταςθσ 5 εκ.  τεμ. 40 0,65 26,00 

3  Ανταλλακτικό ρολλό διάςταςθσ 25 εκ. τεμ. 20 6,60 132,00 

4 
Αςτάρι εςωτερικϊν και εξωτερικϊν 
επιφανειϊν 

λίτρα 20 4,00 80,00 

5 Αςτάρι ξφλου τεμ. 10 7,00 70,00 

6 Βελατοφρα λίτρα 20 5,00 100,00 

7 Βερνίκια ξφλινων επιφανειϊν λίτρα 100 15,00 1.500,00 

8 Βοφρτςα αςπρίςματοσ τεμ. 10 2,40 24,00 

9 Διαλφτεσ ελαιοχρωμάτων λίτρα 50 2,00 100,00 

10 
Ειδικό αςτάρι για επάλειψθ ταρατςϊν  προ 
μόνωςθσ 

κιλά 10 5,00 50,00 

11 
Ελαιοχρϊματα αντιςκωριακοφ τφπου ςιδθρϊν 
επιφανειϊν 

λίτρα 100 10,00 1.000,00 

12 
Ελαιοχρϊματα ξφλινων και ςιδθρϊν 
επιφανειϊν 

λίτρα 100 6,00 600,00 

13 
Ζτοιμοσ ακρυλικόσ ςτόκοσ λευκόσ ςυςκ. του 
1κλ. 

τεμ. (ςυςκ. 1 
κιλοφ) 

10 2,55 25,50 

14 Κοντάρι πτυςςόμενο αλουμινίου 2μ. τεμ. 10 8,00 80,00 

15 Κονταροπίνελο 2ϋϋ τεμ. 10 3,75 37,50 

16 Κονταροπίνελο 3ϋϋ τεμ. 10 3,90 39,00 

17 Μιςτρί ςοβατίςματοσ  τεμ. 5 3,00 15,00 

18 Μονωτικό ςτεγανωτικό κιλά 20 4,00 80,00 
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19 Μπατανόβουρτςα τεμ. 20 9,00 180,00 

20 Ξφλινο κοντάρι τεμ. 20 1,00 20,00 

21 Ρινζλο πατρόγκα  τεμ. 20 3,30 66,00 

22 Ρινζλο πλάτουσ 30mm τεμ. 32 0,84 26,88 

23 Ρινζλο πλάτουσ 60mm τεμ. 30 1,00 30,00 

24 Ρλαςτικι λαβι για ρολλό διαςτάςεων 10 εκ. τεμ. 20 1,30 26,00 

25 Ρλαςτικι λαβι για ρολλό διαςτάςεων 25 εκ. τεμ. 20 2,10 42,00 

26 Ρλαςτικι λαβι για ρολλό διαςτάςεων 5 εκ. τεμ. 20 1,10 22,00 

27 Ρλαςτικό χρϊμα ζγχρωμο εςωτερικϊν χϊρων λίτρα 100 4,00 400,00 

28 
Ρλαςτικό χρϊμα λευκό εξωτερικϊν 
επιφανειϊν ακρυλικό 

λίτρα 100 3,85 385,00 

29 
Ρλαςτικό χρϊμα λευκό εςωτερικϊν 
επιφανειϊν 

λίτρα 50 2,85 142,50 

30 ολό βαφισ 25 εκ. με λαβι τεμ. 10 12,00 120,00 

31 ολό βαφισ, μοχαίρ 10 εκ. με λαβι τεμ. 10 1,50 15,00 

32 Σετ ατςάλινεσ ςπάτουλεσ, 50, 80, 100, 120 mm. ςετ. 10 4,00 40,00 

33 Σκάφθ βαφισ τεμ. 10 2,00 20,00 

34 Σπάτουλα 12 εκ. με ξφλινθ λαβι τεμ. 10 4,00 40,00 

35 Σπάτουλα 4 εκ. με ξφλινθ λαβι τεμ. 10 3,00 30,00 

36 Σπάτουλα 7 εκ. με ξφλινθ λαβι τεμ. 10 3,20 32,00 

37 Στόκοι επί ξφλινων επιφ.  ζτοιμοι προσ χριςθ κιλά 10 5,00 50,00 

38 Στόκοσ ςπατουλαρίςματοσ κιλά 10 0,95 9,50 

39 Τριβίδι ςοβά  τεμ. 5 11,00 55,00 

40 
Χρϊμα για εξωτερικζσ επιφάνειεσ ακρυλικό 
ελαςτομερζσ 

λίτρα 60 4,00 240,00 

          ΑΘΡΟΙΜΑ 5.982,88 

         Φ.Π.Α. 17% 1.017,09 

          ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ (κε ΦΠΑ) 6.999,97 

 
 
 
 

 

 

 

H ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 Μυτιλινθ    / 07 / 2021 

ΘΕΩΗΘΗΚΕ 

Η ΑΝΑΡΛΗΩΤΙΑ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ 

 

 

 

ΚΑΛΛΙΟΡΗ ΑΝΔΙΑΝΗ 

ΤΟΡΟΓΑΦΟΣ ΜΗΧ. Τ.Ε. 

  

 

 

ΕΛΕΥΘΕΙΑ ΡΑΡΑΣΩΤΗΙΟΥ 

ΡΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. Ρ.Ε.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΩΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΤΙΚΩΝ  
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΛΡ  
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 37.000,00 € 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 90 /2021                            Κ.Α.   30.6662.0009 
    35.6662.0005 
     (Ζτοσ 2021) 

 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 

Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηωλ ρξωκάηωλ, βεξληθηώλ, αζηαξηώλ, δηαιπηηθώλ ζηόθωλ θιπ. πεξηγξάθνληαη 
παξαθάηω ζύκθωλα κε ηα πξόηππα ηνπ ΕΛΟT θαη ISO. Όια ηα πξνϊόληα ρξωκάηωλ θαη βεξληθηώλ ζα είλαη 

ζπκκνξθωκέλα ζύκθωλα κε νδεγία 2004/42/ΕΚ ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο πνπ αλαθέξεηαη ζε πξνϊόληα 
κεηωκέλεο πεξηεθηηθόηεηαο ζε Π.Ο.Ε.- Πηεηηθέο Οξγαληθέο Ελώζεηο (VOC - Volatile Organic Compound), 

ζύκθωλα κε ηηο νξηαθέο ηηκέο πνπ νξίδνληαη από ηελ 1999/13/ΕΚ νδεγία ηεο Ε.Ε. θαη ζα θέξνπλ ηελ 

θαηάιιειε ζήκαλζε. ε όινπο ηνπο ηύπνπο ηωλ ρξωκάηωλ ζα έρνπλ εθαξκνγή ηα αληίζηνηρα πξόηππα ηνπ 
ΕΛΟT θαη ISO γηα ηηο κεζόδνπο δνθηκώλ, πξνζδηνξηζκό ηωλ ηδηνηήηωλ, δνθηκέο αμηνιόγεζεο, 

απνηειεζκάηωλ θαη πεξηεθηηθόηεηα ηωλ πξώηωλ πιώλ. εκείωζε: Η δηάξθεηα ηζρύνο ηωλ πηζηνπνηεηηθώλ 
ζπκκόξθωζεο ISO ζα πξέπεη λα είλαη ζε ηζρύ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηωλ πξνζθνξώλ όζν θαη 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξάδνζεο ηωλ πξνϊόληωλ ζηελ ππεξεζία. Σα πξνκεζεπόκελα πιηθά ζα αθνινπζνύλ 

ππνρξεωηηθά ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηγξάθνπκε παξαθάηω. 

Α/Α ΕΙΔΟ CPV ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

1 
Ανταλλακτικό ρολλό 
βαφισ διάςταςθσ 10 
εκ. 

44511000-5 
Ανταλλακτικό ρολλό βαφισ, αφρϊδεσ, διάςταςθσ 10 εκ. 

2 
Ανταλλακτικό ρολλό 
βαφισ διάςταςθσ 5 εκ. 

44511000-5 
Ανταλλακτικό ρολλό βαφισ, αφρϊδεσ, διάςταςθσ 5 εκ.  

3 
Ανταλλακτικό ρολλό, 
διάςταςθσ 25 εκ. 

44511000-5 Ανταλλακτικό ρολλό, διάςταςθσ 25 εκ. κατάλλθλο για πλαςτικό και 
ακρυλικό χρϊμα, για λείεσ και ελαφρά ανάγλυφεσ επιφάνειεσ, με 
ςυνκετικι γοφνα. 

4 
Αςτάρι εςωτερικϊν και 
εξωτερικϊν 
επιφανειϊν 

44111400-5 

Υδατοδιαλυτό αςτάρι βαςιςμζνο ςε ακρυλικζσ ρθτίνεσ. 
Ρροετοιμάηει για τθν βαφι εςωτερικϊν ι εξωτερικϊν επιφανειϊν. 
Να ζχει πολφ καλι πρόςφυςθ και διειςδυτικότθτα και να μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί ωσ υπόςτρωμα για πλαςτικά ι ακρυλικά χρϊματα. 
Να παρουςιάηει μεγάλθ αντοχι ςε αλκαλικζσ επιφάνειεσ όπωσ 
είναι ο ςοβάσ, το τςιμζντο, το αμιαντοτςιμζντο, ςπατουλαριςτοί 
τοίχοι κλπ.  

5 Αςτάρι ξφλου 44111500-6 

Αςτάρι ξφλου, φαρμάκι, προςτατευτικό μυκθτοκτόνο, ιδανικό για 
όλεσ τισ ξφλινεσ επιφάνειεσ. Ρροςτατεφει τα ξφλα από τθν υγραςία, 
τουσ μφκθτεσ, το ςκουλικι και τα ζντομα. Η απόχρωςθ κα επιλεγεί 
από τθν υπθρεςία. Απόδοςθ 12-14 m

2
/lt.  Σε ςυςκευαςία των 750 

ml. 

6 Βελατοφρα 44111400-5 

Υπόςτρωμα ξφλινων επιφανειϊν, αλκυδικισ βάςθσ, εςωτερικισ και 
εξωτερικισ χριςθσ. Να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε νζεσ, 
ςπατουλαριςτζσ ξφλινεσ επιφάνειεσ και MDF. Να εξαςφαλίηει πολφ 
καλό γζμιςμα, μαλακό δοφλεμα, εξαιρετικό άπλωμα, εφκολο 
τρίψιμο, γριγορθ επαναβαφι και να πλθροί τισ προδιαγραφζσ 
κατά ΕΛΟΤ 876 

7 
Βερνίκια ξφλινων 
επιφανειϊν 

44812200-7 

Ζγχρωμο διακοςμθτικό και προςτατευτικό βερνίκι ξφλου 
εςωτερικισ και εξωτερικισ χριςθσ. Να εφαρμόηεται ςε πόρτεσ, 
παράκυρα, κουφϊματα και γενικά ςε κάκε ξφλινθ επιφάνεια. Να 
βάφεται και να απλϊνει εφκολα. Να ζχει μεγάλθ ελαςτικότθτα και 
ςκλθρότθτα και να εξαςφαλίηει ςτο ξφλο προςταςία και ωραία 
εμφάνιςθ. 

8 Βοφρτςα αςπρίςματοσ 44110000-4 
Βοφρτςα βαφισ, ρυκμιηόμενθ, τοποκετείται ςε κοντάρι με 
πλαςτικό ςτζλεχοσ και ίνεσ από VC (7εκ.). Κατάλλθλθ για βάψιμο 
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με υδρόχρωμα, αςβζςτθ και πίςςα. Διαςτάςεισ: 23x7 εκ. 

9 
Διαλφτεσ 
ελαιοχρωμάτων 

44832000-1 Διαλυτικό για τθν αραίωςθ βερνικιϊν και ελαιοχρωμάτων. 

10 
Ειδικό αςτάρι για 
επάλειψθ ταρατςϊν 
προ μόνωςθσ 

44111500-6 

Υψθλισ τεχνολογίασ ενόσ ςυςτατικοφ υδατοδιαλυτό αςτάρι 
κατάλλθλο για τθν ενίςχυςθ τθσ πρόςφυςθσ τςιμεντοειδϊν 
ςυγκολλθτικϊν, τςιμεντοκονιαμάτων και αυτοεπιπεδοφμενων 
επιςτρϊςεων. Για απορροφθτικζσ και μθ απορροφθτικζσ 
επιφάνειεσ όπωσ παλιζσ ςτρϊςεισ πλακιδίων, μάρμαρα, μωςαϊκά, 
βιομθχανικά δάπεδα, μεταλλικά δάπεδα, δάπεδα από PVC κλπ.  

11 
Ελαιοχρϊματα 
αντιςκωριακοφ τφπου 
ςιδθρϊν επιφανειϊν 

44812200-7 

Μεγάλθσ αντοχισ γυαλιςτερό χρϊμα για μεταλλικζσ επιφάνειεσ 
αντιςκωριακοφ τφπου, να διατθρεί τθν ςτιλπνότθτα και τισ 
αποχρϊςεισ του αναλλοίωτεσ προςφζροντασ προςταςία. Να ζχει 
μεγάλεσ αντοχζσ ςτισ δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ, μεγάλθ 
καλυπτικότθτα και να πλθροί τισ προδιαγραφζσ κατά ΕΛΟΤ 864. 

12 
Ελαιοχρϊματα ξφλινων 
και ςιδθρϊν 
επιφανειϊν 

44812200-7 

Μεγάλθσ αντοχισ γυαλιςτερό χρϊμα για ξφλινεσ και μεταλλικζσ 
επιφάνειεσ, να διατθρεί τθν ςτιλπνότθτα και τισ αποχρϊςεισ του 
αναλλοίωτεσ προςφζροντασ προςταςία. Να ζχει μεγάλεσ αντοχζσ 
ςτισ δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ, μεγάλθ καλυπτικότθτα και να 
πλθροί τισ προδιαγραφζσ κατά ΕΛΟΤ 864. 

13 
Ζτοιμοσ ακρυλικόσ 
ςτόκοσ λευκόσ ςυςκ. 
του 1κλ. 

44831300-7 

 Ετοιμόχρθςτοσ, ελαφρφσ, ακρυλικόσ ςτόκοσ για γριγορα 
γεμίςματα οπϊν και ρωγμϊν και επιδζχεται βαφι ςε 30 λεπτά. 
Εφαρμόηεται ςε πορϊδεισ επιφάνειεσ από ςοβά, γυψοςανίδα, ξφλο 
κλπ ςε πάχοσ ζωσ 5 εκ. δε ρθγματϊνει και δεν χρειάηεται τρίψιμο. 
Κατάλλθλοσ για εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ χϊρουσ. 

14 
Κοντάρι πτυςςόμενο 
αλουμινίου 2μ. 

44511000-5 Κοντάρι πτυςςόμενο αλουμινίου 2μ. αϋ ποιότθτασ 

15 Κονταροπίνελο 2ϋϋ 44511000-5  Από τρίχα χοιρινοφ χρϊματοσ λευκοφ 

16 Κονταροπίνελο 3ϋϋ 44511000-5  Από τρίχα χοιρινοφ χρϊματοσ λευκοφ 

17 Μιςτρί ςοβατίςματοσ 44511000-5 Ανοξείδωτο μιςτρί ςοβατίςματοσ με ξφλινθ χειρολαβι 

18 Μονωτικό ςτεγανωτικό 44111510-9 

Ακρυλικό, ελαςτομερζσ, ςτεγανωτικό ταρατςϊν, υψθλισ 
πρόςφυςθσ, χωρίσ διαλφτεσ. Να δθμιουργεί μία ενιαία, 
αδιαπζραςτθ από το νερό μεμβράνθ, χωρίσ ενϊςεισ, με 
μακροχρόνια αντοχι ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ. Να καλφπτει τζλεια 
τριχοειδείσ ρωγμζσ και μικρορωγμζσ. Να διατθρεί τθν ελαςτικότθτά 
του ςε κερμοκραςίεσ από -20 °C ζωσ +80 °C. 

19 Μπατανόβουρτςα 
44511000-5 Μπατανόβουρτςα νο 30, πάχουσ 11,5 cm. και μικοσ τρίχασ pvc 

150mm 

20 Ξφλινο κοντάρι 
44511000-5 Ξφλινο κοντάρι μικουσ 120 εκ. το οποίο κα εφαρμόηει απόλυτα 

ςτθν προσ προμικεια μπατανόβουρτςα. 

21 Ρινζλο πατρόγκα 
44511000-5 Ρατρόγκα για υδατοδιαλυτά με πλαςτικι λαβι χειρόσ, διαςτάςεων 

3x12 cm. 

22 Ρινζλο πλάτουσ 30mm 
44511000-5 Για υδατοδιαλυτά, από ςυνκετικι τρίχα, πλάτουσ 30mm, με 

πλαςτικι λαβι. 

23 Ρινζλο πλάτουσ 60mm 44511000-5 Ρινζλο πλάτουσ 60mm, με πλαςτικι λαβι για μικροεπιςκευζσ 

24 
Ρλαςτικι λαβι για 
ρολλό διαςτάςεων 10 
εκ. 

44511000-5 
Ρλαςτικι λαβι για ρολλό διαςτάςεων 10 εκ. 

25 
Ρλαςτικι λαβι για 
ρολλό διαςτάςεων 25 
εκ. 

44511000-5 
Ρλαςτικι λαβι για ρολλό διαςτάςεων 25 εκ. 

26 
Ρλαςτικι λαβι για 
ρολλό διαςτάςεων 5 
εκ. 

44511000-5 
Ρλαςτικι λαβι για ρολλό διαςτάςεων 5 εκ. 

27 
Ρλαςτικό χρϊμα 
ζγχρωμο εςωτερικϊν 
χϊρων 

44111400-5 

Χρϊμα που προςφζρει μεγάλθ καλυπτικότθτα, εξαιρετικι αντοχι 
ςτο ςυχνό πλφςιμο και ςτισ δυςμενείσ ατμοςφαιρικζσ ςυνκικεσ. 
Θα πρζπει  να πλθροί τθν Οδθγία 204/42/ΕΚ για τον περιοριςμό 
εκπομπϊν ΡΟΕ. Δεν πρζπει να περιζχει ενϊςεισ μολφβδου και 
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χρωμικά ι άλλα τοξικά ςυςτατικά 

28 
Ρλαςτικό χρϊμα λευκό 
εξωτερικϊν 
επιφανειϊν ακρυλικό 

44111400-5 

Χρϊμα που προςφζρει μεγάλθ καλυπτικότθτα. 100% ακρυλικό με 
αντοχι ςτο πλφςιμο κατά (Α.S.T.M.02486) >2000 κινιςεισ, με 
δείκτθ διαπερατότθτασ ατμϊν S4<0,2 κατά (ΕΝ ISO, 7783), το οποίο 
να πλθροί τισ προδιαγραφζσ πλαςτικϊν χρωμάτων κατά ΕΛΟΤ 788. 
Θα πρζπει  να πλθροί τθν Οδθγία 204/42/ΕΚ για τον περιοριςμό 
εκπομπϊν ΡΟΕ. Δεν πρζπει να περιζχει ενϊςεισ μολφβδου και 
χρωμικά ι άλλα τοξικά ςυςτατικά 

29 
Ρλαςτικό χρϊμα λευκό 
εςωτερικϊν 
επιφανειϊν 

44111400-5 

 Χρϊμα που προςφζρει μεγάλθ καλυπτικότθτα, εξαιρετικι αντοχι 
ςτο ςυχνό πλφςιμο και ςτισ δυςμενείσ ατμοςφαιρικζσ ςυνκικεσ. 
Θα πρζπει  να πλθροί τθν Οδθγία 204/42/ΕΚ για τον περιοριςμό 
εκπομπϊν ΡΟΕ. Δεν πρζπει να περιζχει ενϊςεισ μολφβδου και 
χρωμικά ι άλλα τοξικά ςυςτατικά  

30 
ολό βαφισ 25 εκ. με 
λαβι 

44511000-5 
ολό βαφισ πλαςτικοφ χρϊματοσ κατάλλθλο για πλαςτικό χρϊμα 
με βάςθ βιδωτι με παξιμάδι, από γοφνα μερικϊσ κολλθμζνθ ςε 
δζρμα υψθλισ ποιότθτασ για μζγιςτθ απόδοςθ χρωμάτων 

31 
ολό βαφισ, μοχαίρ 10 
εκ. με λαβι 

44511000-5 
 ολό βαφισ πλαςτικοφ χρϊματοσ κατάλλθλο για πλαςτικό χρϊμα 
με βάςθ βιδωτι με παξιμάδι, από γοφνα μερικϊσ κολλθμζνθ ςε 
δζρμα υψθλισ ποιότθτασ για μζγιςτθ απόδοςθ χρωμάτων 

32 
Σετ ατςάλινεσ 
ςπάτουλεσ 

44511000-5 
Σετ ατςάλινεσ ςπάτουλεσ, 50, 80, 100, 120 mm. 

33 Σκάφθ βαφισ 44511000-5 Ρλαςτικό ςκαφάκι βαφισ, διαςτάςεων33x34 cm. 

34 
Σπάτουλα 12 εκ. με 
ξφλινθ λαβι 

44511000-5 
Απλι ςπάτουλα με εφκαμπτθ λάμα και ξφλινθ λαβι, κατάλλθλθ για 
εργαςίεσ ςυμπλιρωςθσ, ςτοκαρίςματοσ, κακαριςμοφ κλπ. 
Διάςταςθ λεπίδασ 12 εκ. 

35 
Σπάτουλα 4 εκ. με 
ξφλινθ λαβι 

44511000-5 
Απλι ςπάτουλα με εφκαμπτθ λάμα και ξφλινθ λαβι, κατάλλθλθ για 
εργαςίεσ ςυμπλιρωςθσ, ςτοκαρίςματοσ, κακαριςμοφ κλπ. 
Διάςταςθ λεπίδασ 4 εκ. 

36 
Σπάτουλα 7 εκ. με 
ξφλινθ λαβι 

44511000-5 
Απλι ςπάτουλα με εφκαμπτθ λάμα και ξφλινθ λαβι, κατάλλθλθ για 
εργαςίεσ ςυμπλιρωςθσ, ςτοκαρίςματοσ, κακαριςμοφ κλπ. 
Διάςταςθ λεπίδασ 7 εκ. 

37 
Στόκοι επί ξφλινων 
επιφ.  ζτοιμοι προσ 
χριςθ 

44831300-7 
Ιδανικόσ για το ςτοκάριςμα ξφλου. Ζτοιμοσ ςτόκοσ αλλά αν 

χρειαςτεί να μπορεί να αραιωκεί με νερό . 

38 
Στόκοσ 
ςπατουλαρίςματοσ 

44831300-7 

 Λεπτόκοκκοσ τςιμεντοειδισ ςτόκοσ ςε ςκόνθ, ενιςχυμζνοσ με 
ειδικζσ ακριλικζσ ρθτίνεσ. Χρθςιμοποιείται ςτο ςπατουλάριςμα, το 
ςτοκάριςμα και τθν εξομάλυνςθ επιφανειϊν εςωτερικϊν χϊρων 
πριν από το βάψιμο. Κατάλλθλοσ για τοίχουσ κ οροφζσ από μπετό, 
ςοβά γυψοςανίδεσ, τοφβλα και αντικακιςτά λαδόςτοκουσ και 
παρόμοια υλικά  

39 Τριβίδι ςοβά 44511000-5 Τριβίδι ςοβά με ςπογγϊδεσ ελαςτικό 13x25 εκ. , λείο, ςκλθρό. 

40 
Χρϊμα για εξωτερικζσ 
επιφάνειεσ ακρυλικό 
ελαςτομερζσ 

44111400-5 

Κορυφαίασ ποιότθτασ αδιάβροχο ελαςτομερζσ 100% ακρυλικό 
χρϊμα εξωτερικισ χριςθσ για τθ βαφι ι επαναβαφι τοίχων, 
ςοβάδων και μπετόν.Να είναι κατάλλθλο για τθ βαφι επιφανειϊν 
ςε περιοχζσ με δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ και επιφανειϊν με 
προβλιματα τριχοειδϊν ρθγματϊςεων.Να διατθρεί τθν 
ελαςτικότθτά του ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ μζχρι -20οC, χωρίσ να 
ξεφλουδίηει ςε ςυνκικεσ παγετοφ. Να ςυνδυάηει υψθλι 
λευκότθτα, εξαιρετικι καλυπτικότθτα και απόδοςθ. Να απλϊνει 
καυμάςια και να δουλεφεται εφκολα. Να παρουςιάηει υψθλι 
πρόςφυςθ και μεγάλεσ αντοχζσ ςτα αλκάλια και ςτθν υγραςία και 
πολφ καλι αντοχι ςτθν υπεριϊδθ ακτινοβολία και τισ καιρικζσ 
ςυνκικεσ. Ριςτοποιθμζνο ψυχρό-ανακλαςτικό χρϊμα 

41 
Χρϊμα για εξωτερικζσ 
επιφάνειεσ τφπου 
Relief 

44111400-5 

Aνάγλυφο διακοςμθτικό επίχριςμα μεγάλθσ αντοχισ, εξωτερικισ 
και εςωτερικισ χριςθσ. Να είναι κατάλλθλο για όλεσ τισ νζεσ και 
παλαιζσ επιφάνειεσ όπωσ ςοβάσ, μπετόν, ξφλο, νοβοπάν. Να 
παρουςιάηει ιςχυρι πρόςφυςθ και εξαιρετικζσ αντοχζσ ςτισ 
δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ και να πλθροί τισ προδιαγραφζσ κατά 



9 

 

ΕΛΟΤ 924. Να δθμιουργεί μεγάλθ ποικιλία διακοςμθτικϊν ςχεδίων 
με τθν χρθςιμοποίθςθ ειδικϊν ρολϊν, καλφπτοντασ ταυτόχρονα 
όλεσ τισ μικροατζλειεσ τθσ επιφάνειασ ςτθν οποία εφαρμόηεται 

42 
Χρϊμα λευκό και 
κίτρινο για 
διαγραμμίςεισ 

44811000-8 

Χρϊμα βαςιςμζνο ςε ακρυλικζσ ρθτίνεσ κατάλλθλο για 
διαγράμμιςθ οδϊν, αεροδρομίων, χϊρων ςτάκμευςθσ από πίςςα, 
μπετόν κλπ. Να ζχει εξαιρετικι πρόςφυςθ και ελαςτικότθτα ςτα 
προαναφερόμενα υποςτρϊματα, αλλά και ςε μεταλλικζσ 
επιφάνειεσ, ςοβάδεσ, λαμαρίνεσ. Η φωτεινότθτά του να παραμζνει 
αναλλοίωτθ ςτο χρόνο, τθ χριςθ ακόμθ και υπό αντίξοεσ καιρικζσ 
ςυνκικεσ, με αποτζλεςμα να είναι πάντα καλά ορατό. Να 
παρουςιάηει μεγάλθ αντοχι ςτθ χριςθ και να μθ μαυρίηει από τα 
ελαςτικά των αυτοκινιτων, οφτε τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ, που οι 
κερμοκραςίεσ είναι αρκετά υψθλζσ. Να ζχει εξαιρετικι αντοχι 
ςτθν τριβι. 

 

Πλα τα υλικά κα πρζπει να είναι αρίςτθσ ποιότθτασ, αναγνωριςμζνων εργοςταςίων, απαλλαγμζνα από βλαπτικζσ 

ουςίεσ, ανκεκτικά ςτισ καιρικζσ μεταβολζσ και να πλθροφν τουσ κανονιςμοφσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν 

πρόλθψθ ατυχθμάτων και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ. 
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Η ΑΝΑΡΛΗΩΤΙΑ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ 

 

 

ΚΑΛΛΙΟΡΗ ΑΝΔΙΑΝΗ 

ΤΟΡΟΓΑΦΟΣ ΜΗΧ. Τ.Ε. 

  

 

 

ΕΛΕΥΘΕΙΑ ΡΑΡΑΣΩΤΗΙΟΥ 

ΡΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. Ρ.Ε.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΩΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΤΙΚΩΝ  
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΛΡ  
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 37.000,00 € 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 90 /2021                            Κ.Α.   30.6662.0009 
    35.6662.0005 
     (Ζτοσ 2021) 
 

 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

Απαηηνύκελεο δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα πξνκήζεηα ρξωκάηωλ, ζρεηηθώλ πιηθώλ, κνλωηηθώλ πιηθώλ 
θ.ι.π. γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Δήκνπ Μπηηιήλεο.  

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ   € 

ΜΔΡΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ   

€ 

1 
Ανταλλακτικό ρολλό βαφισ 
διάςταςθσ 10 εκ. 

τεμ. 60 0,80 48,00 

2 
Ανταλλακτικό ρολλό βαφισ 
διάςταςθσ 5 εκ.  

τεμ. 60 0,65 39,00 

3 
 Ανταλλακτικό ρολλό διάςταςθσ 25 
εκ. 

τεμ. 30 6,60 198,00 

4 
Αςτάρι εςωτερικϊν και εξωτερικϊν 
επιφανειϊν 

λίτρα 220 4,00 880,00 

5 Αςτάρι ξφλου τεμ. 62 7,00 434,00 

6 Βελατοφρα λίτρα 120 5,00 600,00 

7 Βερνίκια ξφλινων επιφανειϊν λίτρα 220 15,00 3.300,00 

8 Βοφρτςα αςπρίςματοσ τεμ. 40 2,40 96,00 

9 Διαλφτεσ ελαιοχρωμάτων λίτρα 450 2,00 900,00 

10 
Ειδικό αςτάρι για επάλειψθ 
ταρατςϊν  προ μόνωςθσ 

κιλά 60 5,00 300,00 

11 
Ελαιοχρϊματα αντιςκωριακοφ 
τφπου ςιδθρϊν επιφανειϊν 

λίτρα 300 10,00 3.000,00 

12 
Ελαιοχρϊματα ξφλινων και ςιδθρϊν 
επιφανειϊν 

λίτρα 350 6,00 2.100,00 

13 
Ζτοιμοσ ακρυλικόσ ςτόκοσ λευκόσ 
ςυςκ. του 1κλ. 

τεμ. (ςυςκ. 1 
κιλοφ) 

110 2,55 280,50 

14 Κοντάρι πτυςςόμενο αλουμινίου 2μ. τεμ. 25 8,00 200,00 

15 Κονταροπίνελο 2ϋϋ τεμ. 35 3,75 131,25 

16 Κονταροπίνελο 3ϋϋ τεμ. 35 3,90 136,50 

17 Μιςτρί ςοβατίςματοσ  τεμ. 15 3,00 45,00 

18 Μονωτικό ςτεγανωτικό κιλά 290 4,00 1.160,00 

19 Μπατανόβουρτςα τεμ. 80 9,00 720,00 

20 Ξφλινο κοντάρι τεμ. 81 1,00 81,00 

21 Ρινζλο πατρόγκα  τεμ. 120 3,30 396,00 

22 Ρινζλο πλάτουσ 30mm τεμ. 132 0,84 110,88 

23 Ρινζλο πλάτουσ 60mm τεμ. 120 1,00 120,00 
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24 
Ρλαςτικι λαβι για ρολλό 
διαςτάςεων 10 εκ. 

τεμ. 30 1,30 39,00 

25 
Ρλαςτικι λαβι για ρολλό 
διαςτάςεων 25 εκ. 

τεμ. 25 2,10 52,50 

26 
Ρλαςτικι λαβι για ρολλό 
διαςτάςεων 5 εκ. 

τεμ. 30 1,10 33,00 

27 
Ρλαςτικό χρϊμα ζγχρωμο 
εςωτερικϊν χϊρων 

λίτρα 850 4,00 3.400,00 

28 
Ρλαςτικό χρϊμα λευκό εξωτερικϊν 
επιφανειϊν ακρυλικό 

λίτρα 1200 3,85 4.620,00 

29 
Ρλαςτικό χρϊμα λευκό εςωτερικϊν 
επιφανειϊν 

λίτρα 550 2,85 1.567,50 

30 ολό βαφισ 25 εκ. με λαβι τεμ. 30 12,00 360,00 

31 ολό βαφισ, μοχαίρ 10 εκ. με λαβι τεμ. 30 1,50 45,00 

32 
Σετ ατςάλινεσ ςπάτουλεσ, 50, 80, 
100, 120 mm. 

ςετ. 25 4,00 100,00 

33 Σκάφθ βαφισ τεμ. 25 2,00 50,00 

34 Σπάτουλα 12 εκ. με ξφλινθ λαβι τεμ. 20 4,00 80,00 

35 Σπάτουλα 4 εκ. με ξφλινθ λαβι τεμ. 50 3,00 150,00 

36 Σπάτουλα 7 εκ. με ξφλινθ λαβι τεμ. 30 3,20 96,00 

37 
Στόκοι επί ξφλινων επιφ.  ζτοιμοι 
προσ χριςθ 

κιλά 129 5,00 645,00 

38 Στόκοσ ςπατουλαρίςματοσ κιλά 110 0,95 104,50 

39 Τριβίδι ςοβά  τεμ. 15 11,00 165,00 

40 
Χρϊμα για εξωτερικζσ επιφάνειεσ 
ακρυλικό ελαςτομερζσ 

λίτρα 960 4,00 3.840,00 

41 
Χρϊμα για εξωτερικζσ επιφάνειεσ 
τφπου Relief 

κιλά 100 2,50 250,00 

42 
Χρϊμα λευκό και κίτρινο για 
διαγραμμίςεισ 

λίτρα 150 5,00 750,00 

          ΑΘΡΟΙΜΑ 31.623,63 

         Φ.Π.Α. 17% 5.376,02 

          ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ (κε ΦΠΑ) 36.999,65 

 
 

 

 

 

H ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 Μυτιλινθ    / 07 / 2021 

ΘΕΩΗΘΗΚΕ 

Η ΑΝΑΡΛΗΩΤΙΑ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ 

 

ΚΑΛΛΙΟΡΗ ΑΝΔΙΑΝΗ 

ΤΟΡΟΓΑΦΟΣ ΜΗΧ. Τ.Ε. 

  

 

ΕΛΕΥΘΕΙΑ ΡΑΡΑΣΩΤΗΙΟΥ 

ΡΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. Ρ.Ε.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΩΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΤΙΚΩΝ  
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΛΡ  
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 37.000,00 € 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 90 /2021                            Κ.Α.   30.6662.0009 
    35.6662.0005 
     (Ζτοσ 2021) 
 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο τησ προμήθειασ 

Η παροφςα ςυγγραφι αφορά τθν προμικεια με ςυνοπτικό διαγωνιςμό και κριτιριο κατακφρωςθσ τθ 
χαμθλότερθ προςφορά χρωμάτων, ςχετικϊν υλικϊν, μονωτικϊν υλικϊν κ.λ.π. για τισ ανάγκεσ του Διμου 
Μυτιλινθσ για το ζτοσ 2021. 

 
Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ τθσ προμικειασ ανζρχεται ςυνολικά ςτισ 37.000,00 ΕΥΩ, 

ςυμπεριλαμβανόμενου του Φ.Ρ.Α. (17%) και θ ςχετικι πίςτωςθ είναι εγγεγραμμζνθ ςτον προχπολογιςμό του 
Διμου ζτουσ 2021 με ςτοιχεία: 

 
Κ.Α. 30.6662.0009….30.000,00 €    Ρρομικεια χρωμάτων, ςχετικϊν υλικϊν , μονοτικϊν υλικϊν κλπ. για τισ ανάγκεσ  
     του Διμου Μυτιλινθσ. 
Κ.Α. 35.6662.0005…   7.000,00 €    Ρρομικεια χρωμάτων, ςχετικϊν υλικϊν , μονοτικϊν κλπ.  

 
 

Άρθρο 2ο 
υμβατικά ςτοιχεία 

Συμβατικά ςτοιχεία κατά ςειρά ιςχφοσ είναι: 
(1) Η Τεχνικι Ρεριγραφι και οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 
(2) Ο Ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ. 
(3) Η Συγγραφι Υποχρεϊςεων. 
(4) Το Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ. 
 

 
Άρθρο 3ο 

Σρόποσ εκτζλεςησ τησ προμήθειασ 
Η εκτζλεςθ τθσ προμικειασ κα πραγματοποιθκεί με ςυνοπτικό διαγωνιςμό, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν 

4412/16, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
 

Άρθρο 4ο 
Απαντήςεισ ςτα τεχνικά ςτοιχεία. 

Οι διαγωνιηόμενοι πρζπει να λάβουν υπ' όψθ τουσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ ςτισ οποίεσ κα 
πρζπει να δϊςουν πλιρεισ και ςαφείσ απαντιςεισ. Τυχόν αςάφειεσ και αοριςτίεσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ κα 
αξιολογοφνται αρνθτικά.  

 
Άρθρο 5ο 

Χρόνοσ και τόποσ παράδοςησ. 
Ραραλαβι υλικϊν 
Η παράδοςθ των υλικϊν κα γίνει τμθματικά ανάλογα με τισ ανάγκεσ του Διμου και κα ιςχφει για ζνα 
ημερολογιακό ζτοσ από την υπογραφή τησ ςφμβαςησ. 
Η παράδοςθ των προϊόντων κα γίνει ωσ εξισ: 
Τμθματικά μετά από εντολι προμικειασ υπογεγραμμζνθ από τον αρμόδιο υπάλλθλο. Για κάκε παραγγελία ο τόποσ 
κα ορίηεται από τον αρμόδιο υπάλλθλο. 
Τρόποσ παράδοςθσ: Η παράδοςθ κα γίνεται με ευκφνθ του προμθκευτι και με δικά του μεταφορικά μζςα. 
Ο Διμοσ δεν υποχρεοφται να απορροφιςει το ςφνολο των ποςοτιτων, οφτε όλα τα υλικά – είδθ, που 
αναγράφονται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό. 
Εφόςον όμωσ κρικεί ςκόπιμθ θ προμικεια του ςυνόλου των ποςοτιτων και των υλικϊν – ειδϊν, ο μειοδότθσ 
υποχρεοφται να ανταποκρικεί ςτθν απαίτθςθ του Διμου. Η όλθ προμικεια είναι δυνατόν να αυξομειωκεί κατά 
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30%. Σε κάκε περίπτωςθ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ικανοποιιςει το αίτθμα του Διμου, με τθν ίδια ακριβϊσ τιμι 
με αυτι τθσ προςφοράσ του. 
Μετά τθν επίδοςθ του δελτίου παραγγελίασ, θ παράδοςθ τθσ αιτοφςασ προμικειασ από τον ανάδοχο δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τισ 15 θμερολογιακζσ θμζρεσ. 
Επειδι θ παράδοςθ των υλικϊν κα είναι τμθματικι, ςφμφωνα με τισ προκφπτουςεσ ανάγκεσ του Διμου, κα 
εκδίδεται τιμολόγιο του προμθκευτι μετά από τθν παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν, τθν ζκδοςθ του 
τιμολογίου του προμθκευτι, τθν προςκόμιςθ των νόμιμων δικαιολογθτικϊν και τθν ολοκλιρωςθ κάκε νόμιμου 
ελζγχου, ο Διμοσ Μυτιλινθσ υποχρεοφται να εξοφλεί τον προμθκευτι μζςα ςτο νόμιμο χρονικό διάςτθμα. 
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί με απόφαςθ του Δθμοτικοφ ςυμβουλίου, μετά από γνωμοδότθςθ του 
αρμόδιου οργάνου, να παρατακεί μζχρι το 1/4 αυτοφ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του προμθκευτι που 
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθν λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου. 

 
Άρθρο 6ο 
φμβαςη 

Ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ, μετά τθν κατά νόμο ζγκριςθ του αποτελζςματοσ αυτισ, είναι υποχρεωμζνοσ να 
προςζλκει ςε οριςμζνο τόπο και χρόνο, από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ανακοίνωςθσ, για τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ, προςκομίηοντασ και τθν προβλεπόμενθ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ αυτισ. Ο προμθκευτισ μπορεί να 
προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ το αργότερο μζςα ςε δζκα πζντε (15) θμζρεσ από τθν θμερομθνία 
κοινοποίθςθσ τθσ ανακοίνωςθσ. Ο χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν αρχίηει να υπολογίηεται από τθν θμερομθνία 
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

 
 

Άρθρο 7ο 
Άρνηςη υπογραφήσ τησ φμβαςησ και ςυνζπεια αυτήσ. 

Αν ο προμθκευτισ ςτον οποίο ζγινε θ ανακοίνωςθ δεν προςζλκει να υπογράψει τθν ςφμβαςθ, κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου. 

 
 

Άρθρο 8ο 
Εγγφηςη καλήσ εκτζλεςησ 

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ κακορίηεται ςε    % επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ προμικειασ 
και παρζχεται με μία εγγυθτικι επιςτολι αναγνωριςμζνθσ Τράπεηασ. 

Η εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κα αναγράφει ότι είναι και καλισ λειτουργίασ. 
Η εγγυθτικι επιςτολι κα πρζπει να είναι ςυντεταγμζνθ κατά τον ιςχφοντα τφπο για το Δθμόςιο. 
Επιπλζον θ Τράπεηα κα δθλϊνει ςτθν επιςτολι ότι θ παρεχόμενθ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ευρίςκεται 

εντόσ του ανϊτατου ορίου εγγφθςθσ προσ το Δθμόςιο και ότι οι υποχρεϊςεισ τθσ από τθν εγγφθςθ λφονται μόνο με 
τθν επιςτροφι ς' αυτιν τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ι με ζγγραφθ διλωςθ του Διμου ότι εξζλειπε ο λόγοσ για τον 
οποίο κατατζκθκε. 

Εγγυθτικζσ επιςτολζσ που κακορίηουν διάρκεια ιςχφοσ ι χρονολογία λιξεωσ δεν γίνονται αποδεκτζσ. 
Η μθ προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςφμφωνα με τα παραπάνω αποκλείει τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ 

ςφμβαςθσ με υπαιτιότθτα του αναδόχου και ιςοδυναμεί με άρνθςθ του για ςυνομολόγθςθ και υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ και επιφζρει τισ νόμιμεσ κυρϊςεισ, δθλ. τθν ζκπτωςθ του και τθν υπζρ του Διμου κατάπτωςθ τθσ για τθ 
ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό κατατεκείςασ εγγφθςθσ. 

 
Άρθρο 9ο 

Χρόνοσ εγγφηςησ 
Ο χρόνοσ εγγφθςθσ, μετά τθν πάροδο του οποίου ενεργείται θ οριςτικι παραλαβι, μετροφμενοσ από τθν 

θμερομθνία τθσ προςωρινισ παραλαβισ του, κα κακοριςτεί με τθν προςφορά των διαγωνιηομζνων, και κα πρζπει 
να είναι τουλάχιςτον δϊδεκα (12) μινεσ. 

 
Άρθρο 10ο 

Ποινικζσ ρήτρεσ - ζκπτωςη του αναδόχου 
Αν υπάρξει αδικαιολόγθτθ υπζρβαςθ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ παράδοςθσ των υλικϊν, μπορεί να 

επιβλθκοφν, ςε βάροσ του αναδόχου κυρϊςεισ και πρόςτιμο. 
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Άρθρο 11ο 
Πλημμελήσ καταςκευή 

Αν τα είδθ δεν ανταποκρίνεται ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τα βελτιϊςει ι 
να τα αντικαταςτιςει ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

Αν ςτον χρόνο εγγφθςθσ εμφανιςτεί ζλλειψθ μιασ ιδιότθτασ που ςυμφωνικθκε ι ελαττϊματα που δεν 
μποροφςαν να γίνουν αντιλθπτά κατά τθν παραλαβι ο Διμοσ μπορεί να επιδιϊξει τθν αντικατάςταςθ των υλικϊν ι 
τμιμα αυτϊν με άλλο καινοφργιο ιδίων προδιαγραφϊν. 

 
Άρθρο 12ο 

Φόροι, τζλη, κρατήςεισ, εξοφλητικόσ λογαριαςμόσ 
Ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται με όλουσ τουσ φόρουσ, τζλθ και κρατιςεισ, που ιςχφουν κατά τθν θμζρα τζλεςθσ του 

διαγωνιςμοφ. 
Ο εξοφλθτικόσ λογαριαςμόσ εκδίδεται μετά τθ διενζργεια τθσ προςωρινισ παραλαβισ των ειδϊν. 

 
 

 
Άρθρο 13ο 

Σρόποσ Πληρωμήσ. 
Η παράδοςθ των υλικϊν κα είναι τμθματικι, ςφμφωνα με τισ προκφπτουςεσ ανάγκεσ του Διμου. Θα εκδίδεται 

τιμολόγιο του προμθκευτι μετά από τθν παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν, τθν ζκδοςθ του τιμολογίου του 
προμθκευτι, τθν προςκόμιςθ των νόμιμων δικαιολογθτικϊν και τθν ολοκλιρωςθ κάκε νόμιμου ελζγχου, ο Διμοσ 
Μυτιλινθσ υποχρεοφται να εξοφλεί τον προμθκευτι μζςα ςτο νόμιμο χρονικό διάςτθμα. 

 
 

Άρθρο 14ο 
Προςωρινή και οριςτική παραλαβή 

Η προςωρινι παραλαβι ενεργείται από τθν αρμόδια επιτροπι παρουςία του αναδόχου. 
Αν κατά τθν παραλαβι διαπιςτωκεί απόκλιςθ από τισ ςυμβατικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, θ επιτροπι 

παραλαβισ μπορεί να προτείνει ι τθν τζλεια απόρριψθ του παραλαμβανόμενου προϊόντοσ ι τμιματοσ αυτοφ. Αν ο 
ανάδοχοσ δεν ςυμμορφωκεί με τισ παραπάνω προτάςεισ τθσ επιτροπισ, μζςα ςε προκεςμία που θ ίδια κα ορίςει ο 
Διμοσ δικαιοφται να ενεργιςει τθν τακτοποίθςθ αυτϊν κατά το προςφορότερο, για τισ ανάγκεσ και τα ςυμφζροντα 
αυτοφ τρόπο. 

 
 

Άρθρο 15ο 
υμφωνία με τεχνικζσ προδιαγραφζσ-Σεχνικά ςτοιχεία προςφοράσ 

 
 Η κάκε προςφορά κα ςυνοδεφεται από πλιρθ τεχνικι περιγραφι, προςπζκτουσ και ότι είναι απαραίτθτο 

για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν.  
 Τα προςφερόμενα υλικά πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 
 
 

 
 

 

H ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 Μυτιλινθ    / 07 / 2021 

ΘΕΩΗΘΗΚΕ 

Η ΑΝΑΡΛΗΩΤΙΑ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ 

 

ΚΑΛΛΙΟΡΗ ΑΝΔΙΑΝΗ 

ΤΟΡΟΓΑΦΟΣ ΜΗΧ. Τ.Ε. 

  

 

ΕΛΕΥΘΕΙΑ ΡΑΡΑΣΩΤΗΙΟΥ 

ΡΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. Ρ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΩΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΤΙΚΩΝ  
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΛΡ  
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 37.000,00 € 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 90 /2021                            Κ.Α.   30.6662.0009 
    35.6662.0005 
     (Ζτοσ 2021) 
 

 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
 

Απαηηνύκελεο δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα ρξωκάηωλ, ζρεηηθώλ πιηθώλ, κνλωηηθώλ πιηθώλ θ.ι.π. 
 

 

Α/Α 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΙΓΟΤ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ 

ΣΙΜΗ 
€ 

ΓΑΠΑΝΗ 

€ 

1 

Ανταλλακτικό ρολλό βαφισ 
διάςταςθσ 10 εκ. τεμ. 60   

2 

Ανταλλακτικό ρολλό βαφισ 
διάςταςθσ 5 εκ.  τεμ. 60   

3 

 Ανταλλακτικό ρολλό διάςταςθσ 
25 εκ. τεμ. 30   

4 

Αςτάρι εςωτερικϊν και 
εξωτερικϊν επιφανειϊν λίτρα 220   

5 Αςτάρι ξφλου τεμ. 62   

6 Βελατοφρα λίτρα 120   

7 Βερνίκια ξφλινων επιφανειϊν λίτρα 220   

8 Βοφρτςα αςπρίςματοσ τεμ. 40   

9 Διαλφτεσ ελαιοχρωμάτων λίτρα 450   

10 

Ειδικό αςτάρι για επάλειψθ 
ταρατςϊν  προ μόνωςθσ κιλά 60   

11 

Ελαιοχρϊματα αντιςκωριακοφ 
τφπου ςιδθρϊν επιφανειϊν λίτρα 300   

12 

Ελαιοχρϊματα ξφλινων και 
ςιδθρϊν επιφανειϊν λίτρα 350   

13 

Ζτοιμοσ ακριλικόσ ςτόκοσ λευκόσ 
ςυςκ. του 1κλ. 

τεμ. (ςυςκ. 1 
κιλοφ) 110   

14 

Κοντάρι πτυςςόμενο αλουμινίου 
2μ. τεμ. 25   

15 Κονταροπίνελο 2ϋϋ τεμ. 35   

16 Κονταροπίνελο 3ϋϋ τεμ. 35   

17 Μιςτρί ςοβατίςματοσ  τεμ. 15   

18 Μονωτικό ςτεγανωτικό κιλά 290   

19 Μπατανόβουρτςα τεμ. 80   

20 Ξφλινο κοντάρι τεμ. 81   

21 Ρινζλο πατρόγκα  τεμ. 120   

22 Ρινζλο πλάτουσ 30mm τεμ. 132   

23 Ρινζλο πλάτουσ 60mm τεμ. 120   

24 

Ρλαςτικι λαβι για ρολλό 
διαςτάςεων 10 εκ. τεμ. 30   

25 

Ρλαςτικι λαβι για ρολλό 
διαςτάςεων 25 εκ. τεμ. 25   

26 

Ρλαςτικι λαβι για ρολλό 
διαςτάςεων 5 εκ. τεμ. 30   

27 Ρλαςτικό χρϊμα ζγχρωμο λίτρα 850   
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εςωτερικϊν χϊρων 

28 

Ρλαςτικό χρϊμα λευκό 
εξωτερικϊν επιφανειϊν ακρυλικό λίτρα 1200   

29 

Ρλαςτικό χρϊμα λευκό 
εςωτερικϊν επιφανειϊν λίτρα 550   

30 ολό βαφισ 25 εκ. με λαβι τεμ. 30   

31 

ολό βαφισ, μοχαίρ 10 εκ. με 
λαβι τεμ. 30   

32 

Σετ ατςάλινεσ ςπάτουλεσ, 50, 80, 
100, 120 mm. ςετ. 25   

33 Σκάφθ βαφισ τεμ. 25   

34 Σπάτουλα 12 εκ. με ξφλινθ λαβι τεμ. 20   

35 Σπάτουλα 4 εκ. με ξφλινθ λαβι τεμ. 50   

36 Σπάτουλα 7 εκ. με ξφλινθ λαβι τεμ. 30   

37 

Στόκοι επί ξφλινων επιφ.  ζτοιμοι 
προσ χριςθ κιλά 129   

38 Στόκοσ ςπατουλαρίςματοσ κιλά 110   

39 Τριβίδι ςοβά  τεμ. 15   

40 

Χρϊμα για εξωτερικζσ επιφάνειεσ 
ακρυλικό ελαςτομερζσ λίτρα 960   

41 

Χρϊμα για εξωτερικζσ επιφάνειεσ 
τφπου Relief κιλά 100   

42 

Χρϊμα λευκό και κίτρινο για 
διαγραμμίςεισ λίτρα 150   

ΤΝΟΛΟ  

 

 
 

 

Ιζτύς προζθοράς: Η παξνύζα πξνζθνξά ηζρύεη γηα ________________εκεξνινγηαθέο εκέξεο από 
ζήκεξα. 

 
Παράδοζη : Η δνζείζα ηηκή ηζρύεη γηα παξάδνζε ηωλ εηδώλ, ζην Δήκν Μπηηιήλεο. 

 
Υρόνος Παράδοζης: 

________________________________________________________________________ 

 
Δγγύηζη: _______________________________________________ 

 
Δπιβαρύνζεις,  Κραηήζεις: Η Εηαηξία καο επηβαξύλεηαη κε όιεο ηηο λόκηκεο επηβαξύλζεηο ζύκθωλα κε ηε 

δηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο. 

 
Λοιπές παραηηρήζεις: 

 
 

 
Μπηηιήλε _________________ 

Ο 

 ΠΡΟΦΕΡΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΩΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΤΙΚΩΝ  
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΛΡ  
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 37.000,00 € 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 90 /2021                            Κ.Α.   30.6662.0009 
    35.6662.0005 
     (Ζτοσ 2021) 
 

 
 

      ΣΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΦΟΡΑ  

Τθσ επιχείρθςθσ:  ................................................................................................................................................. …………. 

με ζδρα τ  ...............................................  οδόσ .................................................................................αρικμόσ................... 

Τ.Κ ......................... Τθλ ....................................................................................  Fax……. ...................................... …………. 

E-mail:  .................. ……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

α/α Είδοσ  Σεχνικά Χαρακτηριςτικά ΑΠΑΙΣΗΗ 
(τησ 

αναθζτου
ςασ 

αρχήσ) 

ΑΠΑΝΣ
ΗΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
Ε ΣΕΧΝΙΚΑ 
ΦΤΛΛΑΔΙΑ 

ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΗ/ 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 
Ανταλλακτικό 
ρολλό βαφισ 
διάςταςθσ 10 εκ. 

Ανταλλακτικό ρολλό βαφισ, αφρϊδεσ, διάςταςθσ 10 
εκ. 

ΝΑΙ   

2 
Ανταλλακτικό 
ρολλό βαφισ 
διάςταςθσ 5 εκ. 

Ανταλλακτικό ρολλό βαφισ, αφρϊδεσ, διάςταςθσ 5 
εκ.  

ΝΑΙ   

3 
Ανταλλακτικό 
ρολλό, διάςταςθσ 
25 εκ. 

Ανταλλακτικό ρολλό, διάςταςθσ 25 εκ. κατάλλθλο για 
πλαςτικό και ακρυλικό χρϊμα, για λείεσ και ελαφρά 
ανάγλυφεσ επιφάνειεσ, με ςυνκετικι γοφνα. 

ΝΑΙ   

4 

Αςτάρι 
εςωτερικϊν και 
εξωτερικϊν 
επιφανειϊν 

Υδατοδιαλυτό αςτάρι βαςιςμζνο ςε ακρυλικζσ 
ρθτίνεσ. Ρροετοιμάηει για τθν βαφι εςωτερικϊν ι 
εξωτερικϊν επιφανειϊν. Να ζχει πολφ καλι 
πρόςφυςθ και διειςδυτικότθτα και να μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί ωσ υπόςτρωμα για πλαςτικά ι 
ακρυλικά χρϊματα. 
Να παρουςιάηει μεγάλθ αντοχι ςε αλκαλικζσ 
επιφάνειεσ όπωσ είναι ο ςοβάσ, το τςιμζντο, το 
αμιαντοτςιμζντο, ςπατουλαριςτοί τοίχοι κλπ.  

ΝΑΙ   

5 Αςτάρι ξφλου 

Αςτάρι ξφλου, φαρμάκι, προςτατευτικό μυκθτοκτόνο, 
ιδανικό για όλεσ τισ ξφλινεσ επιφάνειεσ. Ρροςτατεφει 
τα ξφλα από τθν υγραςία, τουσ μφκθτεσ, το ςκουλικι 
και τα ζντομα. Η απόχρωςθ κα επιλεγεί από τθν 
υπθρεςία. Απόδοςθ 12-14 m

2
/lt.  Σε ςυςκευαςία των 

750 ml. 

ΝΑΙ   

6 Βελατοφρα 

Υπόςτρωμα ξφλινων επιφανειϊν, αλκυδικισ βάςθσ, 
εςωτερικισ και εξωτερικισ χριςθσ. Να μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί ςε νζεσ, ςπατουλαριςτζσ ξφλινεσ 
επιφάνειεσ και MDF. Να εξαςφαλίηει πολφ καλό 
γζμιςμα, μαλακό δοφλεμα, εξαιρετικό άπλωμα, 
εφκολο τρίψιμο, γριγορθ επαναβαφι και να πλθροί 
τισ προδιαγραφζσ κατά ΕΛΟΤ 876 

ΝΑΙ   

7 
Βερνίκια ξφλινων 
επιφανειϊν 

Ζγχρωμο διακοςμθτικό και προςτατευτικό βερνίκι 
ξφλου εςωτερικισ και εξωτερικισ χριςθσ. Να 

ΝΑΙ   
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εφαρμόηεται ςε πόρτεσ, παράκυρα, κουφϊματα και 
γενικά ςε κάκε ξφλινθ επιφάνεια. Να βάφεται και να 
απλϊνει εφκολα. Να ζχει μεγάλθ ελαςτικότθτα και 
ςκλθρότθτα και να εξαςφαλίηει ςτο ξφλο προςταςία 
και ωραία εμφάνιςθ. 

8 
Βοφρτςα 
αςπρίςματοσ 

Βοφρτςα βαφισ, ρυκμιηόμενθ, τοποκετείται ςε 
κοντάρι με πλαςτικό ςτζλεχοσ και ίνεσ από VC (7εκ.). 
Κατάλλθλθ για βάψιμο με υδρόχρωμα, αςβζςτθ και 
πίςςα. Διαςτάςεισ: 23x7 εκ. 

ΝΑΙ   

9 
Διαλφτεσ 
ελαιοχρωμάτων 

Διαλυτικό για τθν αραίωςθ βερνικιϊν και 
ελαιοχρωμάτων. 

ΝΑΙ   

10 

Ειδικό αςτάρι για 
επάλειψθ 
ταρατςϊν προ 
μόνωςθσ 

Υψθλισ τεχνολογίασ ενόσ ςυςτατικοφ υδατοδιαλυτό 
αςτάρι κατάλλθλο για τθν ενίςχυςθ τθσ πρόςφυςθσ 
τςιμεντοειδϊν ςυγκολλθτικϊν, τςιμεντοκονιαμάτων 
και αυτοεπιπεδοφμενων επιςτρϊςεων. Για 
απορροφθτικζσ και μθ απορροφθτικζσ επιφάνειεσ 
όπωσ παλιζσ ςτρϊςεισ πλακιδίων, μάρμαρα, 
μωςαϊκά, βιομθχανικά δάπεδα, μεταλλικά δάπεδα, 
δάπεδα από PVC κλπ.  

ΝΑΙ   

11 

Ελαιοχρϊματα 
αντιςκωριακοφ 
τφπου ςιδθρϊν 
επιφανειϊν 

Μεγάλθσ αντοχισ γυαλιςτερό χρϊμα για μεταλλικζσ 
επιφάνειεσ αντιςκωριακοφ τφπου, να διατθρεί τθν 
ςτιλπνότθτα και τισ αποχρϊςεισ του αναλλοίωτεσ 
προςφζροντασ προςταςία. Να ζχει μεγάλεσ αντοχζσ 
ςτισ δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ, μεγάλθ 
καλυπτικότθτα και να πλθροί τισ προδιαγραφζσ κατά 
ΕΛΟΤ 864. 

ΝΑΙ   

12 

Ελαιοχρϊματα 
ξφλινων και 
ςιδθρϊν 
επιφανειϊν 

Μεγάλθσ αντοχισ γυαλιςτερό χρϊμα για ξφλινεσ και 
μεταλλικζσ επιφάνειεσ, να διατθρεί τθν ςτιλπνότθτα 
και τισ αποχρϊςεισ του αναλλοίωτεσ προςφζροντασ 
προςταςία. Να ζχει μεγάλεσ αντοχζσ ςτισ δυςμενείσ 
καιρικζσ ςυνκικεσ, μεγάλθ καλυπτικότθτα και να 
πλθροί τισ προδιαγραφζσ κατά ΕΛΟΤ 864. 

ΝΑΙ   

13 
Ζτοιμοσ ακρυλικόσ 
ςτόκοσ λευκόσ 
ςυςκ. του 1κλ. 

 Ετοιμόχρθςτοσ, ελαφρφσ, ακρυλικόσ ςτόκοσ για 
γριγορα γεμίςματα οπϊν και ρωγμϊν και επιδζχεται 
βαφι ςε 30 λεπτά. Εφαρμόηεται ςε πορϊδεισ 
επιφάνειεσ από ςοβά, γυψοςανίδα, ξφλο κλπ ςε 
πάχοσ ζωσ 5 εκ. δε ρθγματϊνει και δεν χρειάηεται 
τρίψιμο. Κατάλλθλοσ για εςωτερικοφσ και 
εξωτερικοφσ χϊρουσ. 

ΝΑΙ   

14 
Κοντάρι 
πτυςςόμενο 
αλουμινίου 2μ. 

Κοντάρι πτυςςόμενο αλουμινίου 2μ. αϋ ποιότθτασ 
ΝΑΙ   

15 Κονταροπίνελο 2ϋϋ  Από τρίχα χοιρινοφ χρϊματοσ λευκοφ ΝΑΙ   

16 Κονταροπίνελο 3ϋϋ  Από τρίχα χοιρινοφ χρϊματοσ λευκοφ ΝΑΙ   

17 
Μιςτρί 
ςοβατίςματοσ 

Ανοξείδωτο μιςτρί ςοβατίςματοσ με ξφλινθ 
χειρολαβι 

ΝΑΙ   

18 
Μονωτικό 
ςτεγανωτικό 

Ακρυλικό, ελαςτομερζσ, ςτεγανωτικό ταρατςϊν, 
υψθλισ πρόςφυςθσ, χωρίσ διαλφτεσ. Να δθμιουργεί 
μία ενιαία, αδιαπζραςτθ από το νερό μεμβράνθ, 
χωρίσ ενϊςεισ, με μακροχρόνια αντοχι ςτισ καιρικζσ 
ςυνκικεσ. Να καλφπτει τζλεια τριχοειδείσ ρωγμζσ και 
μικρορωγμζσ. Να διατθρεί τθν ελαςτικότθτά του ςε 
κερμοκραςίεσ από -20 °C ζωσ +80 °C. 

ΝΑΙ   

19 Μπατανόβουρτςα 
Μπατανόβουρτςα νο 30, πάχουσ 11,5 cm. και μικοσ 
τρίχασ pvc 150mm 

ΝΑΙ   

20 Ξφλινο κοντάρι 
Ξφλινο κοντάρι μικουσ 120 εκ. το οποίο κα 
εφαρμόηει απόλυτα ςτθν προσ προμικεια 
μπατανόβουρτςα. 

ΝΑΙ   



19 

 

21 Ρινζλο πατρόγκα 
Ρατρόγκα για υδατοδιαλυτά με πλαςτικι λαβι 
χειρόσ, διαςτάςεων 3x12 cm. 

ΝΑΙ   

22 
Ρινζλο πλάτουσ 
30mm 

Για υδατοδιαλυτά, από ςυνκετικι τρίχα, πλάτουσ 
30mm, με πλαςτικι λαβι. 

ΝΑΙ   

23 
Ρινζλο πλάτουσ 
60mm 

Ρινζλο πλάτουσ 60mm, με πλαςτικι λαβι για 
μικροεπιςκευζσ 

ΝΑΙ   

24 
Ρλαςτικι λαβι για 
ρολλό διαςτάςεων 
10 εκ. 

Ρλαςτικι λαβι για ρολλό διαςτάςεων 10 εκ. 
ΝΑΙ   

25 
Ρλαςτικι λαβι για 
ρολλό διαςτάςεων 
25 εκ. 

Ρλαςτικι λαβι για ρολλό διαςτάςεων 25 εκ. 
ΝΑΙ   

26 
Ρλαςτικι λαβι για 
ρολλό διαςτάςεων 
5 εκ. 

Ρλαςτικι λαβι για ρολλό διαςτάςεων 5 εκ. 
ΝΑΙ   

27 

Ρλαςτικό χρϊμα 
ζγχρωμο 
εςωτερικϊν 
χϊρων 

Χρϊμα που προςφζρει μεγάλθ καλυπτικότθτα, 
εξαιρετικι αντοχι ςτο ςυχνό πλφςιμο και ςτισ 
δυςμενείσ ατμοςφαιρικζσ ςυνκικεσ. Θα πρζπει  να 
πλθροί τθν Οδθγία 204/42/ΕΚ για τον περιοριςμό 
εκπομπϊν ΡΟΕ. Δεν πρζπει να περιζχει ενϊςεισ 
μολφβδου και χρωμικά ι άλλα τοξικά ςυςτατικά 

ΝΑΙ   

28 

Ρλαςτικό χρϊμα 
λευκό εξωτερικϊν 
επιφανειϊν 
ακρυλικό 

Χρϊμα που προςφζρει μεγάλθ καλυπτικότθτα. 100% 
ακρυλικό με αντοχι ςτο πλφςιμο κατά 
(Α.S.T.M.02486) >2000 κινιςεισ, με δείκτθ 
διαπερατότθτασ ατμϊν S4<0,2 κατά (ΕΝ ISO, 7783), 
το οποίο να πλθροί τισ προδιαγραφζσ πλαςτικϊν 
χρωμάτων κατά ΕΛΟΤ 788. Θα πρζπει  να πλθροί τθν 
Οδθγία 204/42/ΕΚ για τον περιοριςμό εκπομπϊν 
ΡΟΕ. Δεν πρζπει να περιζχει ενϊςεισ μολφβδου και 
χρωμικά ι άλλα τοξικά ςυςτατικά 

ΝΑΙ   

29 
Ρλαςτικό χρϊμα 
λευκό εςωτερικϊν 
επιφανειϊν 

 Χρϊμα που προςφζρει μεγάλθ καλυπτικότθτα, 
εξαιρετικι αντοχι ςτο ςυχνό πλφςιμο και ςτισ 
δυςμενείσ ατμοςφαιρικζσ ςυνκικεσ. Θα πρζπει  να 
πλθροί τθν Οδθγία 204/42/ΕΚ για τον περιοριςμό 
εκπομπϊν ΡΟΕ. Δεν πρζπει να περιζχει ενϊςεισ 
μολφβδου και χρωμικά ι άλλα τοξικά ςυςτατικά  

ΝΑΙ   

30 
ολό βαφισ 25 εκ. 
με λαβι 

ολό βαφισ πλαςτικοφ χρϊματοσ κατάλλθλο για 
πλαςτικό χρϊμα με βάςθ βιδωτι με παξιμάδι, από 
γοφνα μερικϊσ κολλθμζνθ ςε δζρμα υψθλισ 
ποιότθτασ για μζγιςτθ απόδοςθ χρωμάτων 

ΝΑΙ   

31 
ολό βαφισ, 
μοχαίρ 10 εκ. με 
λαβι 

 ολό βαφισ πλαςτικοφ χρϊματοσ κατάλλθλο για 
πλαςτικό χρϊμα με βάςθ βιδωτι με παξιμάδι, από 
γοφνα μερικϊσ κολλθμζνθ ςε δζρμα υψθλισ 
ποιότθτασ για μζγιςτθ απόδοςθ χρωμάτων 

ΝΑΙ   

32 
Σετ ατςάλινεσ 
ςπάτουλεσ 

Σετ ατςάλινεσ ςπάτουλεσ, 50, 80, 100, 120 mm. 
ΝΑΙ   

33 Σκάφθ βαφισ Ρλαςτικό ςκαφάκι βαφισ, διαςτάςεων33x34 cm. ΝΑΙ   

34 
Σπάτουλα 12 εκ. 
με ξφλινθ λαβι 

Απλι ςπάτουλα με εφκαμπτθ λάμα και ξφλινθ λαβι, 
κατάλλθλθ για εργαςίεσ ςυμπλιρωςθσ, 
ςτοκαρίςματοσ, κακαριςμοφ κλπ. Διάςταςθ λεπίδασ 
12 εκ. 

ΝΑΙ   

35 
Σπάτουλα 4 εκ. με 
ξφλινθ λαβι 

Απλι ςπάτουλα με εφκαμπτθ λάμα και ξφλινθ λαβι, 
κατάλλθλθ για εργαςίεσ ςυμπλιρωςθσ, 
ςτοκαρίςματοσ, κακαριςμοφ κλπ. Διάςταςθ λεπίδασ 
4 εκ. 

ΝΑΙ   

36 
Σπάτουλα 7 εκ. με 
ξφλινθ λαβι 

Απλι ςπάτουλα με εφκαμπτθ λάμα και ξφλινθ λαβι, 
κατάλλθλθ για εργαςίεσ ςυμπλιρωςθσ, 
ςτοκαρίςματοσ, κακαριςμοφ κλπ. Διάςταςθ λεπίδασ 

ΝΑΙ   
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7 εκ. 

37 
Στόκοι επί ξφλινων 
επιφ.  ζτοιμοι προσ 
χριςθ 

Ιδανικόσ για το ςτοκάριςμα ξφλου. Ζτοιμοσ ςτόκοσ 

αλλά αν χρειαςτεί να μπορεί να αραιωκεί με νερό . 

ΝΑΙ   

38 
Στόκοσ 
ςπατουλαρίςματοσ 

 Λεπτόκοκκοσ τςιμεντοειδισ ςτόκοσ ςε ςκόνθ, 
ενιςχυμζνοσ με ειδικζσ ακριλικζσ ρθτίνεσ. 
Χρθςιμοποιείται ςτο ςπατουλάριςμα, το ςτοκάριςμα 
και τθν εξομάλυνςθ επιφανειϊν εςωτερικϊν χϊρων 
πριν από το βάψιμο. Κατάλλθλοσ για τοίχουσ κ 
οροφζσ από μπετό, ςοβά γυψοςανίδεσ, τοφβλα και 
αντικακιςτά λαδόςτοκουσ και παρόμοια υλικά  

ΝΑΙ   

39 Τριβίδι ςοβά 
Τριβίδι ςοβά με ςπογγϊδεσ ελαςτικό 13x25 εκ. , λείο, 
ςκλθρό. 

ΝΑΙ   

40 

Χρϊμα για 
εξωτερικζσ 
επιφάνειεσ 
ακρυλικό 
ελαςτομερζσ 

Κορυφαίασ ποιότθτασ αδιάβροχο ελαςτομερζσ 100% 
ακρυλικό χρϊμα εξωτερικισ χριςθσ για τθ βαφι ι 
επαναβαφι τοίχων, ςοβάδων και μπετόν.Να είναι 
κατάλλθλο για τθ βαφι επιφανειϊν ςε περιοχζσ με 
δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ και επιφανειϊν με 
προβλιματα τριχοειδϊν ρθγματϊςεων.Να διατθρεί 
τθν ελαςτικότθτά του ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ 
μζχρι -20οC, χωρίσ να ξεφλουδίηει ςε ςυνκικεσ 
παγετοφ. Να ςυνδυάηει υψθλι λευκότθτα, εξαιρετικι 
καλυπτικότθτα και απόδοςθ. Να απλϊνει καυμάςια 
και να δουλεφεται εφκολα. Να παρουςιάηει υψθλι 
πρόςφυςθ και μεγάλεσ αντοχζσ ςτα αλκάλια και ςτθν 
υγραςία και πολφ καλι αντοχι ςτθν υπεριϊδθ 
ακτινοβολία και τισ καιρικζσ ςυνκικεσ. 
Ριςτοποιθμζνο ψυχρό-ανακλαςτικό χρϊμα 

ΝΑΙ   

41 

Χρϊμα για 
εξωτερικζσ 
επιφάνειεσ τφπου 
Relief 

Aνάγλυφο διακοςμθτικό επίχριςμα μεγάλθσ αντοχισ, 
εξωτερικισ και εςωτερικισ χριςθσ. Να είναι 
κατάλλθλο για όλεσ τισ νζεσ και παλαιζσ επιφάνειεσ 
όπωσ ςοβάσ, μπετόν, ξφλο, νοβοπάν. Να παρουςιάηει 
ιςχυρι πρόςφυςθ και εξαιρετικζσ αντοχζσ ςτισ 
δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ και να πλθροί τισ 
προδιαγραφζσ κατά ΕΛΟΤ 924. Να δθμιουργεί 
μεγάλθ ποικιλία διακοςμθτικϊν ςχεδίων με τθν 
χρθςιμοποίθςθ ειδικϊν ρολϊν, καλφπτοντασ 
ταυτόχρονα όλεσ τισ μικροατζλειεσ τθσ επιφάνειασ 
ςτθν οποία εφαρμόηεται 

ΝΑΙ   

42 
Χρϊμα λευκό και 
κίτρινο για 
διαγραμμίςεισ 

Χρϊμα βαςιςμζνο ςε ακρυλικζσ ρθτίνεσ κατάλλθλο 
για διαγράμμιςθ οδϊν, αεροδρομίων, χϊρων 
ςτάκμευςθσ από πίςςα, μπετόν κλπ. Να ζχει 
εξαιρετικι πρόςφυςθ και ελαςτικότθτα ςτα 
προαναφερόμενα υποςτρϊματα, αλλά και ςε 
μεταλλικζσ επιφάνειεσ, ςοβάδεσ, λαμαρίνεσ. Η 
φωτεινότθτά του να παραμζνει αναλλοίωτθ ςτο 
χρόνο, τθ χριςθ ακόμθ και υπό αντίξοεσ καιρικζσ 
ςυνκικεσ, με αποτζλεςμα να είναι πάντα καλά 
ορατό. Να παρουςιάηει μεγάλθ αντοχι ςτθ χριςθ και 
να μθ μαυρίηει από τα ελαςτικά των αυτοκινιτων, 
οφτε τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ, που οι κερμοκραςίεσ 
είναι αρκετά υψθλζσ. Να ζχει εξαιρετικι αντοχι ςτθν 
τριβι. 

ΝΑΙ   

 

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ  
(ςφραγίδα επιχείρθςθσ, μονογραφι & ψθφιακι υπογραφι) 

 


