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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ 
Αρ. Μελζτησ: 106 /2022 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΩΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, 
ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, Κ.Λ.Ρ. 
 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.998,12 € ςυμπερ. Φ.Ρ.Α. 
Κ.Α. : 35.6662.0008   Ρ/Υ 2022 

 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παροφςα μελζτθ αωορά ςτθν προμικεια χρωμάτων, ςχετικϊν υλικϊν, μονωτικϊν υλικϊν κ.λ.π. για τισ 

ανάγκεσ του Διμου Μυτιλινθσ για το ζτοσ 2022, µε ςκοπό τθ βελτίωςθ των κτιρίων, του αςτικοφ εξοπλιςμοφ 

των πάρκων, πλατειϊν, παιδικϊν χαρϊν και κοινοχριςτων χϊρων προσ εξυπθρζτθςθ των δθμοτϊν. 

Ειδικότερα προβλζπεται να γίνει προμικεια των κάτωκι προϊόντων χρωμάτων, ςχετικϊν υλικϊν, κ.λ.π.: 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΗΣΗΣ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

1 Ανταλλακτικό ρολό βαωισ διάςταςθσ 10 εκ. 39224210-3 τεμ. 10 

2 Ανταλλακτικό ρολό βαωισ διάςταςθσ 5 εκ. 39224210-3 τεμ. 10 

3 Ανταλλακτικό ρολό διάςταςθσ 24 εκ. 39224210-3 τεμ. 10 

4 Αςτάρι εςωτερικϊν και εξωτερικϊν επιωανειϊν (4 lt) 44111400-5 τεμ. 4 

5 Μίνιο (750 ml) 44111400-5 τεμ. 10 

6 Βελατοφρα (750 ml) 44111400-5 τεμ. 10 

7 Βερνίκια ξφλινων επιωανειϊν (750 ml) 44812200-7 τεμ. 80 

8 Βοφρτςα αςπρίςματοσ 39224210-3 τεμ. 10 

9 Διαλφτεσ ελαιοχρωμάτων (750ml) 44832000-1 τεμ. 30 

10 
Ειδικό αςτάρι για επάλειψθ ταρατςϊν  προ μόνωςθσ 
(1 lt) 

44110000-4 τεμ. 10 

11 
Ελαιοχρϊματα αντιςκωριακοφ τφπου ςιδθρϊν 
επιωανειϊν (750ml) 

44812200-7 τεμ. 70 

12 
Ελαιοχρϊματα ξφλινων και ςιδθρϊν επιωανειϊν 
(750ml) 

44812200-7 τεμ. 70 

13 Ζτοιμοσ ακρυλικόσ ςτόκοσ λευκόσ ςυςκ. (800gr) 44831300-7 τεμ. 5 

14 Κοντάρι πτυςςόμενο αλουμινίου 2μ. 39224210-3 τεμ. 10 

15 Κονταροπίνελο 2ϋϋ 39224210-3 τεμ. 10 

16 Κονταροπίνελο 3ϋϋ 39224210-3 τεμ. 10 

17 Μιςτρί ςοβατίςματοσ 20cm 44511000-5 τεμ. 5 

18 Μονωτικό ςτεγανωτικό (3 lt) 44111510-9 τεμ. 5 

19 Μπατανόβουρτςα 39224210-3 τεμ. 8 

20 Ξφλινο κοντάρι 39224210-3 τεμ. 8 

21 Ρινζλο πατρόγκα 39224210-3 τεμ. 10 

22 Ρινζλο πλάτουσ 30mm 39224210-3 τεμ. 20 

23 Ρινζλο πλάτουσ 60mm 39224210-3 τεμ. 20 
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Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΗΣΗΣ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

24 Ρλαςτικι λαβι για ρολό διαςτάςεων 10 εκ. 39224210-3 τεμ. 15 

25 Ρλαςτικι λαβι για ρολό διαςτάςεων 24 εκ. 39224210-3 τεμ. 15 

26 Ρλαςτικι λαβι για ρολό διαςτάςεων 5 εκ. 39224210-3 τεμ. 15 

27 Ρλαςτικό χρϊμα ζγχρωμο εςωτερικϊν χϊρων (10lt) 44111400-5 τεμ. 15 

28 Xρϊμα λευκό εξωτερικϊν επιωανειϊν ακρυλικό (10lt) 44111400-5 τεμ. 15 

29 
Ρλαςτικό χρϊμα λευκό εςωτερικϊν επιωανειϊν 
(10lt) 

44111400-5 τεμ. 15 

30 ολό βαωισ 24 εκ. με λαβι 39224210-3 τεμ. 5 

31 ολό βαωισ, μοχαίρ 10 εκ. με λαβι 39224210-3 τεμ. 10 

32 ολό κουρεμζνο No18 39224210-3 τεμ. 10 

33 Σετ ατςάλινεσ ςπάτουλεσ, 50, 80, 100, 120 mm. 39224210-3 ςετ. 10 

34 Σκάωθ βαωισ 39224210-3 τεμ. 10 

35 Σπάτουλα 12 εκ. με ξφλινθ λαβι 39224210-3 τεμ. 10 

36 Σπάτουλα 4 εκ. με ξφλινθ λαβι 39224210-3 τεμ. 10 

37 Σπάτουλα 7 εκ. με ξφλινθ λαβι 39224210-3 τεμ. 10 

38 Στόκοσ ςπατουλαρίςματοσ (5kg) 44831300-7 τεμ. 10 

39 Τριβίδι ςοβά 39224210-3 τεμ. 5 

40 
Χρϊμα για εξωτερικζσ επιωάνειεσ ακρυλικό ζγχρωμο 
(3 lt) 

44111400-5 τεμ. 15 

41 Σπρζι ακρυλικό απλό (400ml) 44111400-5 τεμ. 20 

42 Βερνίκι Εμποτιςμοφ Νεροφ (750ml) 44820000-4 τεμ. 15 

43. Χρϊμα Μετάλλου Ξφλου Βάςθ (750ml) 44111400-5 τεμ. 20 

44. Βερνίκι άχρωμο καλάςςθσ (750ml) 44820000-4 τεμ. 20 

45. Σπρζι αντιςκωριακό (400ml) 24200000-6 τεμ. 15 

46. Διαλυτικό νίτρου (750ml) 44832000-1 τεμ. 8 

47. Νάυλον προςταςίασ 4*5 μεςαίο (250gr) 19500000-1 τεμ. 10 

48. Αωρόςτοκοσ (1lt) 44831300-7 λίτρα 8 

49. Σιλικόνθ διάωανθ (280ml) 24590000-6 τεμ. 8 

50. Κόλα πλαςτικϊν PVC (250ml) 24910000-6 τεμ. 7 

51. Κόλα ακρυλικι (5kg) 24910000-6 τεμ. 8 

52. Ρίςςα διαλφτου 24327320-1 κιλά 6 

53. Κακαριςτικό οξειδϊςεων (5lt) 24963000-2 τεμ. 2 

Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ τθσ ανωτζρω προμικειασ ανζρχεται ςτο ποςό των 6.998,12 € 

ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 17%. 

Η ςχετικι πίςτωςθ ζχει προβλεωκεί ςτον προχπολογιςμό του Διμου Μυτιλινθσ ζτουσ 2022 και 

ςυγκεκριμζνα ςτον ακόλουκο Κ.Α.: 35.6662.0008 

Η χρθματοδότθςθ τθσ προμικειασ προζρχεται από πόρουσ του Διμου. 
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Τα υλικά πρζπει να είναι αρίςτθσ ποιότθτασ, για να χρθςιμοποιθκοφν με αποτελεςματικότθτα από τισ 

υπθρεςίεσ του Διμου. 

Η προμικεια περιλαμβάνει τθ μεταωορά και τθν παράδοςθ των υλικϊν ςτισ εγκαταςτάςεισ του Διμου, θ 

οποία κα γίνεται με μζριμνα και δαπάνεσ του αναδόχου. Η προμικεια κα υλοποιθκεί τμθματικά από τθν 

θμερομθνία υπογραωισ τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι το τζλοσ τθσ. Ο Διμοσ δεν υποχρεοφται να απορροωιςει το 

ςφνολο των προϊόντων που αναγράωονται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό. 

Οι ποςότθτεσ των ειδϊν τθσ προμικειασ δεν είναι δεςμευτικζσ, ενδζχεται να αυξομειωκοφν ανάλογα με 

τισ ανάγκεσ τθσ Υπθρεςίασ. Οι αλλαγζσ αυτζσ δεν κα επθρεάςουν τθν προςωερόμενθ τιμι μονάδοσ ανά είδοσ 

υλικοφ, και δεν υπάρχει υποχρζωςθ εξάντλθςθσ του ςυνολικοφ ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ. 

Η προμικεια κα εκτελεςκεί ςφμωωνα µε τισ διατάξεισ του Ν. 4412 / 2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016), όπωσ 

τροποποιικθκε με το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α’/9-3-2021). 

Κάκε προμθκευτισ που εκδθλϊνει ενδιαωζρον και κατακζτει ςχετικι προςωορά, είναι υποχρεωμζνοσ να 

κατακζςει υπεφκυνθ διλωςθ ότι αυτά που προςωζρει ςυμωωνοφν με τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ, κακϊσ και 

ότι διακζτει τα απαιτοφμενα από τθν παροφςα μελζτθ δικαιολογθτικά. 

Τυχόν ελαττωματικά είδθ, δεν κα παραλαμβάνονται από τθν υπθρεςία μασ, και κα αντικακίςτανται 

άμεςα από τον προμθκευτι χωρίσ καμία οικονομικι επιβάρυνςθ του Διμου. 

Οι ενδιαωερόμενοι κα πρζπει να δϊςουν προςωορά για όλα τα είδθ τθσ μελζτθσ και θ κατακφρωςθ κα 

γίνει με βάςθ τθν πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) του 

ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ για το ςφνολο των ειδϊν. 

Η παράδοςθ των υλικϊν κα γίνεται τμθματικά ςε αποκικεσ του Διμου με ευκφνθ και δαπάνεσ του 

αναδόχου εντόσ 5 θμερϊν από τθν παραγγελία από τθν αρμόδια υπθρεςία του Διμου και κα ιςχφει από τθν 

υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ και για το ζτοσ 2022. 

 
 
 
 
 Μυτιλινθ 23 /09/ 2022 Μυτιλινθ23 /09 / 2022 
  Θεωρικθκε 
 Η Συντάξαςα Η Αν.  Ρροϊςτάμενθ Διεφκυνςθσ 
  Ρεριβάλλοντοσ και Ανάπτυξθσ 
 
 
 Μαρία Μάνου Γεωργία Μπλζτςα 
 Τεχνολόγοσ Γεωπονίασ Ρεριβαλλοντολόγοσ MSc 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ 
Αρ. Μελζτησ: 106 /2022 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΩΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, 
ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, Κ.Λ.Ρ. 
 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.998,12 € ςυμπερ. Φ.Ρ.Α. 
Κ.Α. : 35.6662.0008   Ρ/Υ 2022 

 

 

 

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 

Η δαπάνθ τθσ προμικειασ ζχει προχπολογιςκεί ςτισ 6.998,12 € ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 17 %, 

βάςθ τθσ υπ’ αρικμό 106 μελζτθσ τθσ Διεφκυνςθσ Ρεριβάλλοντοσ & Ανάπτυξθσ του Διμου Μυτιλινθσ ζτουσ 

2022. 

Αναλυτικά οι ςυνολικζσ ποςότθτεσ και ο προχπολογιςμόσ ανά είδοσ είναι ο ακόλουκοσ. 

 

Α/Α Ρεριγραφή είδουσ 
Μονάδα 

Μζτρηςησ 
Τεμάχια 

Ενδεικτική 
Τιμή μονάδοσ 
(Χωρίσ ΦΡΑ) 

€ 

Μερικό 
Σφνολο 

 
€ 

1 Ανταλλακτικό ρολό βαωισ διάςταςθσ 10 εκ. τεμ. 10 0,80 8,00 

2 Ανταλλακτικό ρολό βαωισ διάςταςθσ 5 εκ. τεμ. 10 0,50 5,00 

3 Ανταλλακτικό ρολό διάςταςθσ 24 εκ. τεμ. 10 5,00 50,00 

4 Αςτάρι εςωτερικϊν και εξωτερικϊν επιωανειϊν (4 lt) τεμ. 4 22,00 88,00 

5 Μίνιο (750 ml) τεμ. 10 5,00 50,00 

6 Βελατοφρα (750 ml) τεμ. 10 4,70 47,00 

7 Βερνίκια ξφλινων επιωανειϊν (750 ml) τεμ. 80 10,00 800,00 

8 Βοφρτςα αςπρίςματοσ τεμ. 10 3,10 31,00 

9 Διαλφτεσ ελαιοχρωμάτων (750ml) τεμ. 30 2,70 81,00 

10 
Ειδικό αςτάρι για επάλειψθ ταρατςϊν  προ μόνωςθσ 
(1 lt) 

τεμ. 10 4,70 47,00 

11 
Ελαιοχρϊματα αντιςκωριακοφ τφπου ςιδθρϊν 
επιωανειϊν (750ml) 

τεμ. 70 9,40 658,00 

12 
Ελαιοχρϊματα ξφλινων και ςιδθρϊν επιωανειϊν 
(750ml) 

τεμ. 70 6,50 455,00 

13 Ζτοιμοσ ακρυλικόσ ςτόκοσ λευκόσ ςυςκ. (800gr) τεμ. 5 2,40 12,00 

14 Κοντάρι πτυςςόμενο αλουμινίου 2μ. τεμ. 10 5,00 50,00 

15 Κονταροπίνελο 2ϋϋ τεμ. 10 3,00 30,00 

16 Κονταροπίνελο 3ϋϋ τεμ. 10 4,00 40,00 

17 Μιςτρί ςοβατίςματοσ 20cm τεμ. 5 3,00 15,00 

18 Μονωτικό ςτεγανωτικό (3 lt) τεμ. 5 20,00 100,00 

19 Μπατανόβουρτςα τεμ. 8 7,00 56,00 
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Α/Α Ρεριγραφή είδουσ 
Μονάδα 

Μζτρηςησ 
Τεμάχια 

Ενδεικτική 
Τιμή μονάδοσ 
(Χωρίσ ΦΡΑ) 

€ 

Μερικό 
Σφνολο 

 
€ 

20 Ξφλινο κοντάρι τεμ. 8 4,00 32,00 

21 Ρινζλο πατρόγκα τεμ. 10 4,50 45,00 

22 Ρινζλο πλάτουσ 30mm τεμ. 20 1,00 20,00 

23 Ρινζλο πλάτουσ 60mm τεμ. 20 2,00 40,00 

24 Ρλαςτικι λαβι για ρολό διαςτάςεων 10 εκ. τεμ. 15 0,80 12,00 

25 Ρλαςτικι λαβι για ρολό διαςτάςεων 24 εκ. τεμ. 15 1,00 15,00 

26 Ρλαςτικι λαβι για ρολό διαςτάςεων 5 εκ. τεμ. 15 0,80 12,00 

27 Ρλαςτικό χρϊμα ζγχρωμο εςωτερικϊν χϊρων (10lt) τεμ. 15 38,00 570,00 

28 
Xρϊμα λευκό εξωτερικϊν επιωανειϊν ακρυλικό 
(10lt) 

τεμ. 15 44,00 660,00 

29 
Ρλαςτικό χρϊμα λευκό εςωτερικϊν επιωανειϊν 
(10lt) 

τεμ. 15 35,00 525,00 

30 ολό βαωισ 24 εκ. με λαβι τεμ. 5 10,00 50,00 

31 ολό βαωισ, μοχαίρ 10 εκ. με λαβι τεμ. 10 4,00 40,00 

32 ολό κουρεμζνο No18 τεμ. 10 6,00 60,00 

33 Σετ ατςάλινεσ ςπάτουλεσ, 50, 80, 100, 120 mm. ςετ. 10 1,80 18,00 

34 Σκάωθ βαωισ τεμ. 10 0,80 8,00 

35 Σπάτουλα 12 εκ. με ξφλινθ λαβι τεμ. 10 3,50 35,00 

36 Σπάτουλα 4 εκ. με ξφλινθ λαβι τεμ. 10 1,50 15,00 

37 Σπάτουλα 7 εκ. με ξφλινθ λαβι τεμ. 10 2,20 22,00 

38 Στόκοσ ςπατουλαρίςματοσ (5kg) τεμ. 10 3,50 35,00 

39 Τριβίδι ςοβά τεμ. 5 4,30 21,50 

40 
Χρϊμα για εξωτερικζσ επιωάνειεσ ακρυλικό ζγχρωμο 
(3 lt) 

τεμ. 15 16,00 240,00 

41 Σπρζι ακρυλικό απλό (400ml) τεμ. 20 2,70 54,00 

42 Βερνίκι Εμποτιςμοφ Νεροφ (750ml) τεμ. 15 10,30 154,50 

43. Χρϊμα Μετάλλου Ξφλου Βάςθ (750ml) τεμ. 20 7,50 150,00 

44. Βερνίκι άχρωμο καλάςςθσ (750ml) τεμ. 20 10,30 206,00 

45. Σπρζι αντιςκωριακό (400ml) τεμ. 15 3,00 45,00 

46. Διαλυτικό νίτρου (750ml) τεμ. 8 4,60 36,80 

47. Νάυλον προςταςίασ 4*5 μεςαίο (250gr) τεμ. 10 1,20 12,00 

48. Αωρόςτοκοσ (1lt) λίτρα 8 6,80 54,40 

49. Σιλικόνθ διάωανθ (280ml) τεμ. 8 3,00 24,00 

50. Κόλα πλαςτικϊν PVC (250ml) τεμ. 7 4,50 31,50 

51. Κόλα ακρυλικι (5kg) τεμ. 8 2,60 20,80 

52. Ρίςςα διαλφτου κιλά 6 4,30 25,80 
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Α/Α Ρεριγραφή είδουσ 
Μονάδα 

Μζτρηςησ 
Τεμάχια 

Ενδεικτική 
Τιμή μονάδοσ 
(Χωρίσ ΦΡΑ) 

€ 

Μερικό 
Σφνολο 

 
€ 

53. Κακαριςτικό οξειδϊςεων (5lt) τεμ. 2 34,00 68,00 

ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΙΣ ΦΡΑ) € 5.981,30 

ΦΡΑ (17%) € 1.016,82 

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΡΑ) € 6.998,12 

 

 
 Μυτιλινθ 23 /09/ 2022 Μυτιλινθ23 /09 / 2022 
  Θεωρικθκε 
 Η Συντάξαςα Η Αν.  Ρροϊςτάμενθ Διεφκυνςθσ 
  Ρεριβάλλοντοσ και Ανάπτυξθσ 
 
 
 Μαρία Μάνου Γεωργία Μπλζτςα 
 Τεχνολόγοσ Γεωπονίασ Ρεριβαλλοντολόγοσ MSc 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ 
Αρ. Μελζτησ: 106 /2022 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΩΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, 
ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, Κ.Λ.Ρ. 
 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.998,12 € ςυμπερ. Φ.Ρ.Α. 
Κ.Α. : 35.6662.0008   Ρ/Υ 2022 

 

 

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 
Α. Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των χρωμάτων, βερνικιϊν, αςταριϊν, διαλυτικϊν ςτόκων κλπ. περιγράωονται 

παρακάτω ςφμωωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟT και ISO. Πλα τα προϊόντα χρωμάτων και βερνικιϊν κα είναι 

ςυμμορωωμζνα ςφμωωνα με οδθγία 2004/42/ΕΚ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ που αναωζρεται ςε προϊόντα 

μειωμζνθσ περιεκτικότθτασ ςε Ρ.Ο.Ε.- Ρτθτικζσ Οργανικζσ Ενϊςεισ (VOC - Volatile Organic Compound), 

ςφμωωνα με τισ οριακζσ τιμζσ που ορίηονται από τθν 1999/13/ΕΚ οδθγία τθσ Ε.Ε. και κα ωζρουν τθν 

κατάλλθλθ ςιμανςθ. Σε όλουσ τουσ τφπουσ των χρωμάτων κα ζχουν εωαρμογι τα αντίςτοιχα πρότυπα του 

ΕΛΟT και ISO για τισ μεκόδουσ δοκιμϊν, προςδιοριςμό των ιδιοτιτων, δοκιμζσ αξιολόγθςθσ, 

αποτελεςμάτων και περιεκτικότθτα των πρϊτων υλϊν. Η διάρκεια ιςχφοσ των πιςτοποιθτικϊν 

ςυμμόρωωςθσ ISO κα πρζπει να είναι ςε ιςχφ κατά τθν θμερομθνία υποβολισ των προςωορϊν όςο και κατά 

τθν διάρκεια τθσ παράδοςθσ των προϊόντων ςτθν υπθρεςία. Τα προμθκευόμενα υλικά κα ακολουκοφν 

υποχρεωτικά τισ προδιαγραωζσ που περιγράωουμε παρακάτω. 

Για τα είδθ βοφρτςεσ, κοντάρια, ςπάτουλεσ, πλαςτικζσ λαβζσ, ςκάωεσ βαωισ, τριβίδια ςοβά, νάυλον 

προςταςίασ και πίςςα διαλφτου θ πιςτοποίθςθ ISO είναι επικυμθτι αλλά όχι απαιτθτι. 

 

Β.   Ακολοφκωσ περιγράωονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των ειδϊν: 

Α/Α Ρεριγραφή είδουσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

1 
Ανταλλακτικό ρολό βαωισ 
διάςταςθσ 10 εκ. 

Ανταλλακτικό ρολό βαωισ, αωρϊδεσ, διάςταςθσ 10 εκ. 

2 
Ανταλλακτικό ρολό βαωισ 
διάςταςθσ 5 εκ. 

Ανταλλακτικό ρολό βαωισ, αωρϊδεσ, διάςταςθσ 5 εκ. 

3 
Ανταλλακτικό ρολό 
διάςταςθσ 24 εκ. 

Ανταλλακτικό ρολό, διάςταςθσ 24 εκ. κατάλλθλο για πλαςτικό και 
ακρυλικό χρϊμα, για λείεσ και ελαωρά ανάγλυωεσ επιωάνειεσ, με 
ςυνκετικι γοφνα. 
 

4 
Αςτάρι εςωτερικϊν και 
εξωτερικϊν επιωανειϊν (4 lt) 

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

5 Μίνιο (750 ml) 

Αςτάρι ξφλου, ωαρμάκι, προςτατευτικό μυκθτοκτόνο, ιδανικό για όλεσ τισ 
ξφλινεσ επιωάνειεσ. 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 (750 ml) Υπόςτρωμα ξφλινων επιωανειϊν, αλκυδικισ βάςθσ, εςωτερικισ και 
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Α/Α Ρεριγραφή είδουσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

εξωτερικισ χριςθσ. Να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε νζεσ, ςπατουλαριςτζσ 
ξφλινεσ επιωάνειεσ και MDF. Να εξαςωαλίηει πολφ καλό γζμιςμα, μαλακό 
δοφλεμα, εξαιρετικό άπλωμα, εφκολο τρίψιμο, γριγορθ επαναβαωι και να 
πλθροί τισ προδιαγραωζσ κατά ΕΛΟΤ 876 
 

7 
Βερνίκια ξφλινων επιωανειϊν 
(750 ml) 

Ζγχρωμο διακοςμθτικό και προςτατευτικό βερνίκι ξφλου εςωτερικισ και 
εξωτερικισ χριςθσ. Να εωαρμόηεται ςε πόρτεσ, παράκυρα, κουωϊματα 
και γενικά ςε κάκε ξφλινθ επιωάνεια. Να βάωεται και να απλϊνει εφκολα. 
Να ζχει μεγάλθ ελαςτικότθτα και ςκλθρότθτα και να εξαςωαλίηει ςτο ξφλο 
προςταςία και ωραία εμωάνιςθ. 
 

8 Βοφρτςα αςπρίςματοσ 

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

9 
Διαλφτεσ ελαιοχρωμάτων 
(750ml) 

Διαλυτικό για τθν αραίωςθ βερνικιϊν και ελαιοχρωμάτων.  Τεμάχιο των 
750 ml. 
 

10 
Ειδικό αςτάρι για επάλειψθ 
ταρατςϊν  προ μόνωςθσ (1 lt) 

Υψθλισ τεχνολογίασ ενόσ ςυςτατικοφ υδατοδιαλυτό αςτάρι κατάλλθλο για 
τθν ενίςχυςθ τθσ πρόςωυςθσ τςιμεντοειδϊν ςυγκολλθτικϊν, 
τςιμεντοκονιαμάτων και αυτοεπιπεδοφμενων επιςτρϊςεων. Για 
απορροωθτικζσ και μθ απορροωθτικζσ επιωάνειεσ όπωσ παλιζσ ςτρϊςεισ 
πλακιδίων, μάρμαρα, μωςαϊκά, βιομθχανικά δάπεδα, μεταλλικά δάπεδα, 
δάπεδα από PVC κλπ. Σε τεμάχια του 1lt 
 

11 
Ελαιοχρϊματα 
αντιςκωριακοφ τφπου 
ςιδθρϊν επιωανειϊν (750ml) 

Μεγάλθσ αντοχισ γυαλιςτερό χρϊμα για μεταλλικζσ επιωάνειεσ 
αντιςκωριακοφ τφπου, να διατθρεί τθν ςτιλπνότθτα και τισ αποχρϊςεισ του 
αναλλοίωτεσ προςωζροντασ προςταςία. Να ζχει μεγάλεσ αντοχζσ ςτισ 
δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ, μεγάλθ καλυπτικότθτα και να πλθρεί τισ 
προδιαγραωζσ κατά ΕΛΟΤ 864. Σε τεμάχια των 750ml. 
 

12 
Ελαιοχρϊματα ξφλινων και 
ςιδθρϊν επιωανειϊν (750ml) 

Μεγάλθσ αντοχισ γυαλιςτερό χρϊμα για ξφλινεσ και μεταλλικζσ 
επιωάνειεσ, να διατθρεί τθν ςτιλπνότθτα και τισ αποχρϊςεισ του 
αναλλοίωτεσ προςωζροντασ προςταςία. Να ζχει μεγάλεσ αντοχζσ ςτισ 
δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ, μεγάλθ καλυπτικότθτα και να πλθροί τισ 
προδιαγραωζσ κατά ΕΛΟΤ 864. Σε τεμάχια των 750ml. 
 
 

13 
Ζτοιμοσ ακρυλικόσ ςτόκοσ 
λευκόσ ςυςκ. (800gr) 

Ετοιμόχρθςτοσ, ελαωρφσ, ακρυλικόσ ςτόκοσ για γριγορα γεμίςματα οπϊν 
και ρωγμϊν και επιδζχεται βαωι ςε 30 λεπτά. Εωαρμόηεται ςε πορϊδεισ 
επιωάνειεσ από ςοβά, γυψοςανίδα, ξφλο κλπ ςε πάχοσ ζωσ 5 εκ. δε 
ρθγματϊνει και δεν χρειάηεται τρίψιμο. Κατάλλθλοσ για εςωτερικοφσ και 
εξωτερικοφσ χϊρουσ. Σε ςυςκευαςία των 800 gr. 

14 
Κοντάρι πτυςςόμενο 
αλουμινίου 2μ. 

Κοντάρι πτυςςόμενο αλουμινίου 2μ. αϋ ποιότθτασ 

15 Κονταροπίνελο 2ϋϋ Από τρίχα χοιρινοφ χρϊματοσ λευκοφ 

16 Κονταροπίνελο 3ϋϋ Από τρίχα χοιρινοφ χρϊματοσ λευκοφ 

17 Μιςτρί ςοβατίςματοσ 20cm 
Ανοξείδωτο μιςτρί ςοβατίςματοσ με ξφλινθ χειρολαβι των 20 cm 

 

18 Μονωτικό ςτεγανωτικό (3 lt) 
Ακρυλικό, ελαςτομερζσ, ςτεγανωτικό ταρατςϊν, υψθλισ πρόςωυςθσ, 
χωρίσ διαλφτεσ. Να δθμιουργεί μία ενιαία, αδιαπζραςτθ από το νερό 
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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 Μπατανόβουρτςα νο 30, πάχουσ 11,5 cm. και μικοσ τρίχασ pvc 150mm 

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

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

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

23 Ρινζλο πλάτουσ 60mm Ρινζλο πλάτουσ 60mm, με πλαςτικι λαβι για μικροεπιςκευζσ 

24 
Ρλαςτικι λαβι για ρολό 
διαςτάςεων 10 εκ. 

Ρλαςτικι λαβι για ρολό διαςτάςεων 10 εκ. 

25 
Ρλαςτικι λαβι για ρολό 
διαςτάςεων 24 εκ. 

Ρλαςτικι λαβι για ρολό διαςτάςεων 24 εκ. 

26 
Ρλαςτικι λαβι για ρολό 
διαςτάςεων 5 εκ. 

Ρλαςτικι λαβι για ρολό διαςτάςεων 5 εκ. 

27 
Ρλαςτικό χρϊμα ζγχρωμο 
εςωτερικϊν χϊρων (10lt) 

Χρϊμα που προςωζρει μεγάλθ καλυπτικότθτα, εξαιρετικι αντοχι ςτο 
ςυχνό πλφςιμο και ςτισ δυςμενείσ ατμοςωαιρικζσ 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. Συςκευαςία των 10lt 

 

28 
Xρϊμα λευκό εξωτερικϊν 
επιωανειϊν ακρυλικό (10lt) 

Χρϊμα που προςωζρει 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 
προδιαγραωζσ 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. 

Συςκευαςία των 10lt 

 
 

29 
Ρλαςτικό χρϊμα λευκό 
εςωτερικϊν επιωανειϊν 
(10lt) 

Χρϊμα που προςωζρει μεγάλθ καλυπτικότθτα, εξαιρετικι αντοχι ςτο 
ςυχνό πλφςιμο και ςτισ δυςμενείσ ατμοςωαιρικζσ 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. Συςκευαςία των 10lt 

 
 

30 ολό βαωισ 24 εκ. με λαβι 

ολό βαωισ πλαςτικοφ χρϊματοσ κατάλλθλο για πλαςτικό χρϊμα με βάςθ 
βιδωτι με παξιμάδι, από γοφνα μερικϊσ κολλθμζνθ ςε δζρμα υψθλισ 
ποιότθτασ για μζγιςτθ απόδοςθ χρωμάτων. Διάςταςθσ 24 cm 
 

31 
ολό βαωισ, μοχαίρ 10 εκ. με 
λαβι 

ολό βαωισ πλαςτικοφ χρϊματοσ κατάλλθλο για πλαςτικό χρϊμα με βάςθ 
βιδωτι με παξιμάδι, από γοφνα μερικϊσ κολλθμζνθ ςε δζρμα υψθλισ 
ποιότθτασ για μζγιςτθ απόδοςθ χρωμάτων 
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32 ολό κουρεμζνο No18 
ολό βαωισ πλαςτικοφ χρϊματοσ κατάλλθλο για ςπατουλαριςτζσ 
επιωάνειεσ. 

33 
Σετ ατςάλινεσ ςπάτουλεσ, 50, 
80, 100, 120 mm. 

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

34 Σκάωθ βαωισ Ρλαςτικό ςκαωάκι βαωισ, διαςτάςεων33x34 cm. 

35 
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. 

36 
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. 
 

37 
Σπάτουλα 7 εκ. με ξφλινθ 
λαβι 

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

38 
Στόκοσ ςπατουλαρίςματοσ 
(5kg) 

Λεπτόκοκκοσ τςιμεντοειδισ ςτόκοσ ςε ςκόνθ, ενιςχυμζνοσ με ειδικζσ 
ακριλικζσ ρθτίνεσ. Χρθςιμοποιείται ςτο ςπατουλάριςμα, το ςτοκάριςμα και 
τθν εξομάλυνςθ επιωανειϊν εςωτερικϊν χϊρων πριν από το βάψιμο. 
Κατάλλθλοσ για τοίχουσ κ οροωζσ από μπετό, ςοβά γυψοςανίδεσ, τοφβλα 
και αντικακιςτά λαδόςτοκουσ και παρόμοια υλικά.  Σε τεμάχια των 5 κιλϊν. 
 

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

40 
Χρϊμα για εξωτερικζσ 
επιωάνειεσ ακρυλικό 
ζγχρωμο (3 lt) 

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

41 Σπρζι ακρυλικό απλό (400ml) 

Σπρζι ακρυλικό χρϊμα, αντιςκωριακό, γριγορο ςτζγνωμα, με 
αυτοκακαριηόμενθ βαλβίδα. Ακρυλικό, ταχυςτζγνωτο βερνικόχρωμα 
υψθλισ ποιότθτασ και αντοχισ.  Σε τεμάχιο των (400ml) 
 

42 
Βερνίκι Εμποτιςμοφ Νεροφ 
(750ml) 

Βερνίκι νεροφ αδιάβροχο, για ξφλο ιδανικό για εξωτερικοφσ χϊρουσ όπωσ 
πζργολεσ, ζπιπλα κιπου, πόρτεσ, παράκυρα, κάγκελα, περιωράξεισ. Είναι 
ελαςτικό και προςωζρει υδατοαπωκθτικζσ ιδιότθτεσ ςτισ ξφλινεσ 
επιωάνειεσ και μακροχρόνια προςταςία τονίηοντασ τθν ομορωιά του ξφλου. 
Απλϊνεται ομοιόμορωα χαρίηοντασ μεγάλθ προςταςία ςτον ιλιο αωοφ 
περιζχει ειδικά ωίλτρα UV που προςτατεφουν το ξφλο από τθν θλιακι 
ακτινοβολία.  Σε τεμάχιο των (750ml) 
 
 

43. 
Χρϊμα Μετάλλου Ξφλου 
Βάςθ (750ml) 

ιπολίνθ νεροφ εξαιρετικισ ποιότθτασ, για ξφλινεσ επιωάνειεσ, με ειδικζσ 
πρϊτεσ φλεσ νζασ τεχνολογίασ.. Είναι ιδανικό για εςωτερικι και εξωτερικι 
χριςθ. Χάρθ ςτθν ειδικι του ςφνκεςθ προςτατεφει το χριςτθ και δε 
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ρυπαίνει το περιβάλλον. Δεν περιζχει επικίνδυνεσ ουςίεσ, όπωσ βαρζα 
μζταλλα, ελεφκερθ ωορμαλδεψδθ, αρωματικοφσ υδρογονάνκρακεσ. Ζχει 
εξαιρετικι πρόςωυςθ και είναι κατάλλθλο για τθν επαναβαωι παλαιϊν 
βερνικοχρωμάτων διαλφτου (ριπολίνεσ ι λαδομπογιζσ). Ζχει μεγάλθ 
λευκότθτα και δεν κιτρινίηει με τθν πάροδο του χρόνου. Δουλεφεται 
εφκολα, απλϊνει καυμάςια και ζχει μεγάλθ ελαςτικότθτα. Ζχει μεγάλθ 
καλυπτικότθτα και απόδοςθ και εξαςωαλίηει ζνα τζλειο ωινίριςμα.   Σε 
τεμάχιο των (750ml) 
 
 

44. 
Βερνίκι άχρωμο καλάςςθσ 
(750ml) 

Βερνίκι εμποτιςμοφ νεροφ με μυκθτοκτόνο δράςθ προςτατεφει τισ ξφλινεσ 
επιωάνειεσ από τουσ μφκθτεσ και το ςαράκι. Διακζτει εξαιρετικζσ αντοχζσ 
ςτθν ζντονθ θλιοωάνεια αλλά και τισ ακραίεσ καιρικζσ ςυνκικεσ (ηζςτθ, 
κρφο, παγετό, υγραςία). Εμποτίηει το ξφλο ςε βάκοσ δεν ξεωλουδίηει, δεν 
μαδάει, δεν ωουςκϊνει και τονίηει τθ ωυςικι ομορωιά του. Είναι άοςμο, 
ιδανικό για εξωτερικι και εςωτερικι χριςθ ςε πόρτεσ, παράκυρα, 
κουωϊματα, ξφλινεσ επενδφςεισ, δοκάρια, ωράχτεσ, ζπιπλα κιπου, 
πζργκολεσ κ.α.    Σε τεμάχιο των (750ml) 
 
 

45. Σπρζι αντιςκωριακό (400ml) 

Σπρζι που προςτατεφει τα μζταλλα από τθ ςκουριά και τθ διάβρωςθ, 
διειςδφει ςτα κολλθμζνα εξαρτιματα, εκτοπίηει τθν υγραςία και λιπαίνει 
ςχεδόν τα πάντα. Αωαιρεί ακόμθ και τα λίπθ, τθ βρωμιά και άλλεσ 
ακακαρςίεσ από τισ περιςςότερεσ επιωάνειεσ. Είναι ζνα διειςδυτικό 
ςυνκετικό υλικό με βάςθ το πετρζλαιο με υψθλι διαλυτικι και 
αντιςκωριακι ιςχφ. Διευκολφνθ τθν λειτουργεία και αποςφςωιξθ 
παξιμαδιϊν , μπουλονιϊν , ρακόρ, νθμάτων , μεντεςζδων και όλων των 
άλλων μθχανικϊν μερϊν που επθρεάηονται από τθν ςκουριά και τθν 
οξείδωςθ.Επίςθσ αωινει μια αδιάβροχθ υδροαπωκθτικι προςτατευτικι 
επίςτρωςθ που διατθρείται για μεγάλο χρονικό διάςτθμα. Εξαιρετικι 
διειςδυτικότθτα Εξαιρετικι αωαίρεςθ ςκουριάσ.  Σε τεμάχιο των (400ml) 
 
 

46. Διαλυτικό νίτρου (750ml) 
Διαλυτικό για τθν αραίωςθ υποςτρωμάτων, βερνικιϊν και λακκϊν νίτρου.   
Σε τεμάχιο των (750ml) 
 

47. 
Νάυλον προςταςίασ 4*5 
μεςαίο (250gr) 

Ρροςτατευτικό νάυλον για κάλυψθ επίπλων και επιωανειϊν. Συςκευαςία 
των 250 gr. 

48. Αωρόςτοκοσ (1lt) 

Ελαωροβαρισ επιςκευαςτικόσ ακρυλικόσ ςτόκοσ Ζτοιμοσ προσ χριςθ, 
ελαωροβαρισ ακρυλικόσ λευκόσ ςτόκοσ, με υψθλι πρόςωυςθ. Διακρίνεται 
για τθ μθδενικι ςυρρίκνωςθ μετά τθν πλιρωςθ ρωγμϊν ςε κάκε πορϊδθ ι 
μθ επιωάνεια. Είναι κατάλλθλοσ για γριγορεσ επιςκευζσ ςε ρωγμζσ και 
οπζσ βάκουσ ζωσ 5cm ςε τοίχουσ, ταβάνια και επιωάνειεσ από ςοβά, 
μπετόν, ξφλο και γυψοςανίδα, ςε εςωτερικζσ και εξωτερικζσ επιωάνειεσ. 
Δεν ‘ςκάει’, δεν ρθγματϊνει και βάωεται ςε λιγότερο από μία ϊρα, χωρίσ 
αςτάρωμα. 
 

49. Σιλικόνθ διάωανθ (280ml) 

Σωραγιςτικι ςιλικόνθ γενικισ χριςθσ για ςωράγιςθ υαλοπινάκων & 
ςωραγίςεισ ανκεκτικζσ ςε περιβαλλοντικι γιρανςθ Εωαρμογζσ: Γενικοφ 
τφπου ςωραγίςεισ Σωράγιςθ υαλοπινάκων Σωραγίςεισ με απαιτιςεισ 
αντοχισ ςε περιβαλλοντικι γιρανςθ ςε μθ πορϊδθ υποςτρϊματα, όπωσ 
γυαλί και εωυαλωμζνα κεραμικά πλακίδια Χαρακτθριςτικά: Χαμθλοφ 
μζτρου ελαςτικότθτασ Υψθλισ ελαςτικότθτασ και ευκαμψίασ Ρολφ καλι 
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αντοχι ζναντι ςυρρίκνωςθσ, ρθγματϊςεων και αποχρωματιςμοφ Ρολφ 
καλι πρόςωυςθ ςε πλειάδα μθ πορωδϊν υποςτρωμάτων . Σε τεμάχιο των 
280ml 
 

50. Κόλα πλαςτικϊν PVC (250ml) 

Ιςχυρι κόλλα για πλαςτικοφσ ςωλινεσ και εξαρτιματα PVC φδρευςθσ και 
αποχζτευςθσ. Επιτρζπει τθν πλιρωςθ των διάκενων των ςωλινων (κατά το 
μοντάριςμα των εξαρτθμάτων) επιτυγχάνοντασ άρρθκτθ ςυγκόλλθςθ. Για 
ςυγκολλιςεισ ςωλινων φδρευςθσ, αποχζτευςθσ, άρδευςθσ, βιομθχανικϊν 
ςωλινων ι spa, πιςίνασ, διατομισ ζωσ και Ø 400mm και αντοχισ ςτθν 
πίεςθ ζωσ 16 atm.  Σε τεμάχιο των 250ml 
 
 

51. Κόλα ακρυλικι (5kg) 

Τςιμεντοειδισ, λευκι κόλλα πλακιδίων, ενιςχυμζνθ με ρθτίνεσ ακρυλικισ 
βάςθσ. Εμωανίηει ιςχυρι πρόςωυςθ, ζχει μθδενικι ολίςκθςθ και 
παρατεταμζνο ανοιχτό χρόνο επικόλλθςθσ. Διακρίνεται για τθν υψθλι 
αρχικι και τελικι ςυγκολλθτικι ικανότθτά τθσ, ενϊ μετά τθν τελικι 
ςκλιρυνςι τθσ ζχει αντοχι ςτθν υγραςία και τον παγετό. Είναι κατάλλθλθ 
για επενδφςεισ πλακιδίων μικρϊν και μεγάλων διαςτάςεων, ακόμθ και 
χαμθλισ απορροωθτικότθτασ, ςε τςιμεντοκονίεσ δαπζδων και 
ςοβατιςμζνουσ τοίχουσ τόςο ςε εςωτερικοφσ όςο και ςε εξωτερικοφσ 
χϊρουσ.  Σε τεμάχιο των 5 kg. 
 

52. Ρίςςα διαλφτου 
Αςωαλτικό βερνίκι, με βάςθ τθν οξειδωμζνθ άςωαλτο και διαλφτεσ. 
 

53. 
Κακαριςτικό οξειδϊςεων 
(5lt) 

Κατάλλθλο για τθν εξάλειψθ πολλϊν επικακιςεων και οξειδϊςεων όπωσ 
άλατα, ςκουριά και οξειδϊςεισ οποιουδιποτε τφπου. 

 

 

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, ςφμωωνα με τουσ ιςχφοντεσ 

κανονιςμοφσ. 

 

 
 Μυτιλινθ 23 /09/ 2022 Μυτιλινθ23 /09 / 2022 
  Θεωρικθκε 
 Η Συντάξαςα Η Αν.  Ρροϊςτάμενθ Διεφκυνςθσ 
  Ρεριβάλλοντοσ και Ανάπτυξθσ 
 
 
 Μαρία Μάνου Γεωργία Μπλζτςα 
 Τεχνολόγοσ Γεωπονίασ Ρεριβαλλοντολόγοσ MSc 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ 
Αρ. Μελζτησ: 106/2022 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΩΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, 
ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, Κ.Λ.Ρ. 
 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.998,12 € ςυμπερ. Φ.Ρ.Α. 
Κ.Α. : 35.6662.0008   Ρ/Υ 2022 

 

 

4. ΣΥΓΓΑΦΗ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΘΟ 1ο  Αντικείμενο Ρρομήθειασ 

 

Ο Διμοσ Μυτιλινθσ κα κάνει προμικεια χρωμάτων, ςχετικϊν υλικϊν , μονωτικϊν υλικϊν κ.λ.π για τισ 

ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ Διεφκυνςθσ Ρεριβάλλοντοσ & Ανάπτυξθσ του Διμου Μυτιλινθσ, µε ςκοπό τθ 

βελτίωςθ των κτιρίων, των ζργων και του αςτικοφ εξοπλιςμοφ των πάρκων, πλατειϊν, παιδικϊν χαρϊν και 

κοινοχριςτων χϊρων προσ εξυπθρζτθςθ των δθμοτϊν. 

Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ τθσ προμικειασ ανζρχεται ςυνολικά ςτισ 6.998,12 ΕΥΩ, 

ςυμπεριλαμβανόμενου του Φ.Ρ.Α. (17%) και θ ςχετικι πίςτωςθ είναι εγγεγραμμζνθ ςτον προχπολογιςμό του 

Διμου ζτουσ 2022 με ςτοιχεία Κ.Α. 35.6662.0008 «Ρρομικεια χρωμάτων, ςχετικϊν υλικϊν, μονωτικϊν υλικϊν 

κλπ.»  

 

 

ΑΘΟ 2ο  Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08‐08‐2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν» 

(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπωσ ιςχφει. 

2. Το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α’/9-3-2021) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρωωςθ του 

ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ 

άμυνασ και τθσ αςωάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία». 

3. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28‐06‐ 2014) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 

(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) ‐ δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ, όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει. 

4. Τισ διατάξεισ του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26‐03‐ 2014) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ κ.λπ.», όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει. 

5. Το άρκρο 64 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/23‐07‐2013) «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα 

εωαρμογισ του ν. 4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει. 

6. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13‐07‐2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαωάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 

νόμων και πράξεων κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 

«Ρρόγραμμα Διαφγεια και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

7. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07‐06‐2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ‐ Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

8. Τισ διατάξεισ του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/2006) «Κύρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» και 

ειδικότερα τθσ παρ 9εδ.β του άρκρου 209 

9. Το Ν.2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09‐03‐1999) «Κύρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ 

διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
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ΑΘΟ 3ο  Σφνταξη Ρροςφορών – Τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό υποψιωιοι προμθκευτζσ, κα πρζπει να υποβάλλουν προςωορά 

οικονομικι και τεχνικι για το ςφνολο των ειδϊν τθσ μελζτθσ. Η τεχνικι προςωορά κα ςυνοδεφεται από 

τεχνικά ωυλλάδια / παραπομπζσ που αωοροφν τα τεχνικά και ποιοτικά ςτοιχεία των υπό προμικεια ειδϊν. 

Το τεφχοσ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραωϊν αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ μελζτθσ και ιςχφουν 

απόλυτα τα όςα περιγράωονται ςε αυτό και όλεσ οι απαιτιςεισ που περιλαμβάνονται. 

 

 

ΑΘΟ 4ο  Τρόποσ εκτζλεςησ τησ προμήθειασ 

Η ανάδειξθ αναδόχου εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ κα γίνει ςφμωωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Ν. 

4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08‐08‐2016), όπωσ τροποποιικθκε με το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α’/9-3-2021) και με 

κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά βάςθ τιμισ (χαμθλότερθ 

τιμι).  

 

 

ΑΘΟ 5ο  Κατακφρωςη αποτελζςματοσ 

Η κατακφρωςθ γίνεται ςτον προμθκευτι, του οποίου θ προςωορά είναι αποδεκτι με βάςθ τισ 

κακοριηόμενεσ τεχνικζσ προδιαγραωζσ και με βάςθ τθν πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά 

βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) . 

 

 

ΑΘΟ 6ο  Τόποσ ‐ χρόνοσ παράδοςησ 

Η παράδοςθ των υλικϊν κα γίνεται τμθματικά ςε αποκικεσ του Διμου με ευκφνθ και δαπάνεσ του 

αναδόχου εντόσ 5 θμερϊν από τθν παραγγελία από τθν αρμόδια υπθρεςία του Διμου. 

Η ςφμβαςθ ιςχφει από τθν υπογραωι τθσ και για το ζτοσ 2022 και δφναται να παρατακεί για τόςο 

διάςτθμα όςο κακορίηεται ςτο Ν.4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε, μετά από ςφμωωνθ γνϊμθ του 

«προμθκευτι» και Απόωαςθ του διοικοφντοσ οργάνου του ωορζα χωρίσ αλλαγι των όρων τθσ. 

 

 

ΑΘΟ 7ο  Χρονική ιςχφσ προςφορών 

Οι προςωορζσ για όςουσ ζχουν λάβει μζροσ και δεν αποκλείςτθκαν από τθ δθμοπραςία, κεωροφνται ότι 

ιςχφουν για εκατόν είκοςι ημζρεσ από την ημζρα του διαγωνιςμοφ. 

Κατά το διάςτθμα που ιςχφουν οι προςωορζσ, ο Διμοσ μπορεί να καλζςει οποιοδιποτε διαγωνιςκζντα 

για να υπογράψει ςφμβαςθ προμικειασ με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και τθσ ςυγγραωισ 

υποχρεϊςεων. 

Ο διαγωνιηόμενοσ δεν μπορεί κατά το διάςτθμα τθσ ιςχφοσ τθσ προςωοράσ του να επιηθτιςει τθν 

ακφρωςθ αυτισ ι οποιαδιποτε μεταβολι των όρων προερχόμενθ από οποιοδιποτε λόγο ι αιτία. 

Για τον επιλεγόμενο ανάδοχο θ προςωορά εξακολουκεί να ιςχφει για όςο διάςτθμα διαρκεί θ ςφμβαςθ. 

Ρροςωορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από αυτόν που προβλζπεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ 

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Σε περίπτωςθ αιτιματοσ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςωοράσ, ςφμωωνα με τθν περίπτωςθ αϋ τθσ 

παραγράωου 1 του άρκρου 72 του Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, για τουσ οικονομικοφσ 

ωορείσ που αποδζχκθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςωορϊν τουσ, οι προςωορζσ ιςχφουν 

και τουσ δεςμεφουν για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 

 

 

ΑΘΟ 8ο  Υποχρεώςεισ Αναδόχου ‐ Ρλημμελήσ καταςκευή 
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Σε περίπτωςθ βλάβθσ, ελαττωματικισ λειτουργίασ ή ωκοράσ του προϊόντοσ, ζωσ και ζνα χρόνο από τθν 

παραλαβι τουσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν άμεςθ αποκατάςταςθ του, επιβαρυνόμενοσ με κάκε ςχετικό 

ζξοδο, εωόςον δεν οωείλεται αποδεδειγμζνα ςε κακι χριςθ ή ςυντιρθςθ. 

 

 

ΑΘΟ 9ο  Φόροι ‐ τζλη ‐ κρατήςεισ 

Ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται με όλουσ τουσ ωόρουσ, τα τζλθ και τισ κρατιςεισ που ιςχφουν κατά τισ ιμερεσ 

διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

 

 

ΑΘΟ 10ο  Ραραλαβή ‐ Τρόποσ πληρωμήσ 

Η παραλαβι των ειδϊν κα γίνει κατά όπωσ ορίηεται από τισ διατάξεισ του αρκρ. 208 του Ν.4412/2016 

όπωσ τροποποιικθκε, από τθν επιτροπι που προβλζπεται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Νόμου αυτοφ. 

 

 

ΑΘΟ 11ο  Προι και διαδικαςία παραλαβήσ προμήθειασ 

Τα εν λόγω είδθ κα παραδοκοφν καινοφρια προσ χριςθ ςε αποκικθ του Διμου, και με όλα τα ζξοδα που 

απαιτοφνται πλθρωμζνα από τον προμθκευτι. 

 

 

 

 

 Μυτιλινθ 23 /09/ 2022 Μυτιλινθ23 /09 / 2022 
  Θεωρικθκε 
 Η Συντάξαςα Η Αν.  Ρροϊςτάμενθ Διεφκυνςθσ 
  Ρεριβάλλοντοσ και Ανάπτυξθσ 
 
 
 Μαρία Μάνου Γεωργία Μπλζτςα 
 Τεχνολόγοσ Γεωπονίασ Ρεριβαλλοντολόγοσ MSc 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΦΩΣΗΣ 

Α/Α ΡΕΙΦΑΦΗ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ 
ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ/ 

ΡΑΑΡΟΜΡΗ 

 1) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

1.1 
Ωσ θ παράγραωοσ A του πίνακα των Τεχνικϊν 

Ρροδιαγραωϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
NAI   

1.2 
Ωσ θ παράγραωοσ Β1 του πίνακα των Τεχνικϊν 

Ρροδιαγραωϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.3 
Ωσ θ παράγραωοσ Β2 του πίνακα των Τεχνικϊν 

Ρροδιαγραωϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.4 
Ωσ θ παράγραωοσ Β3 του πίνακα των Τεχνικϊν 

Ρροδιαγραωϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.5 
Ωσ θ παράγραωοσ Β4 του πίνακα των Τεχνικϊν 

Ρροδιαγραωϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.6 
Ωσ θ παράγραωοσ Β5 του πίνακα των Τεχνικϊν 

Ρροδιαγραωϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.7 
Ωσ θ παράγραωοσ Β6 του πίνακα των Τεχνικϊν 

Ρροδιαγραωϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.8 
Ωσ θ παράγραωοσ Β7 του πίνακα των Τεχνικϊν 

Ρροδιαγραωϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.9 
Ωσ θ παράγραωοσ Β8 του πίνακα των Τεχνικϊν 

Ρροδιαγραωϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.10 
Ωσ θ παράγραωοσ Β9 του πίνακα των Τεχνικϊν 

Ρροδιαγραωϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.11 
Ωσ θ παράγραωοσ Β10 του πίνακα των Τεχνικϊν 

Ρροδιαγραωϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.12 
Ωσ θ παράγραωοσ Β11 του πίνακα των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραωϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

ΝΑΙ   

1.13 
Ωσ θ παράγραωοσ Β12 του πίνακα των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραωϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

ΝΑΙ   

1.14 
Ωσ θ παράγραωοσ Β13 του πίνακα των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραωϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

ΝΑΙ   

1.15 
Ωσ θ παράγραωοσ Β14 του πίνακα των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραωϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

ΝΑΙ   

1.16 
Ωσ θ παράγραωοσ Β15 του πίνακα των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραωϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

ΝΑΙ   

1.17 
Ωσ θ παράγραωοσ Β16 του πίνακα των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραωϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

ΝΑΙ   

1.18 
Ωσ θ παράγραωοσ Β17 του πίνακα των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραωϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

ΝΑΙ   

1.19 
Ωσ θ παράγραωοσ Β18 του πίνακα των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραωϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

ΝΑΙ   

1.20 
Ωσ θ παράγραωοσ Β19 του πίνακα των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραωϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

ΝΑΙ   

1.21 
Ωσ θ παράγραωοσ Β20 του πίνακα των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραωϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

ΝΑΙ   

1.22 Ωσ θ παράγραωοσ Β21 του πίνακα των Τεχνικϊν ΝΑΙ   
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Α/Α ΡΕΙΦΑΦΗ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ 
ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ/ 

ΡΑΑΡΟΜΡΗ 

Ρροδιαγραωϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

1.23 
Ωσ θ παράγραωοσ Β22 του πίνακα των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραωϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

ΝΑΙ   

1.24 
Ωσ θ παράγραωοσ Β23 του πίνακα των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραωϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

ΝΑΙ   

1.25 
Ωσ θ παράγραωοσ Β24 του πίνακα των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραωϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

ΝΑΙ   

1.26 
Ωσ θ παράγραωοσ Β25 του πίνακα των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραωϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

ΝΑΙ   

1.27 
Ωσ θ παράγραωοσ Β26 του πίνακα των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραωϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

ΝΑΙ   

1.28 
Ωσ θ παράγραωοσ Β27 του πίνακα των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραωϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

ΝΑΙ   

1.29 
Ωσ θ παράγραωοσ Β28 του πίνακα των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραωϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

ΝΑΙ   

1.30 
Ωσ θ παράγραωοσ Β29 του πίνακα των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραωϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

ΝΑΙ   

1.31 
Ωσ θ παράγραωοσ Β30 του πίνακα των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραωϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

ΝΑΙ   

1.32 
Ωσ θ παράγραωοσ Β31 του πίνακα των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραωϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

ΝΑΙ   

1.33 
Ωσ θ παράγραωοσ Β32 του πίνακα των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραωϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

ΝΑΙ   

1.34 
Ωσ θ παράγραωοσ Β33 του πίνακα των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραωϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

ΝΑΙ   

1.35 
Ωσ θ παράγραωοσ Β34 του πίνακα των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραωϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

ΝΑΙ   

1.36 
Ωσ θ παράγραωοσ Β35 του πίνακα των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραωϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

ΝΑΙ   

1.37 
Ωσ θ παράγραωοσ Β36 του πίνακα των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραωϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

ΝΑΙ   

1.38 
Ωσ θ παράγραωοσ Β37 του πίνακα των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραωϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

ΝΑΙ   

1.39 
Ωσ θ παράγραωοσ Β38 του πίνακα των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραωϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

ΝΑΙ   

1.40 
Ωσ θ παράγραωοσ Β39 του πίνακα των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραωϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

ΝΑΙ   

1.41 
Ωσ θ παράγραωοσ Β40 του πίνακα των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραωϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

ΝΑΙ   

1.42 
Ωσ θ παράγραωοσ Β41 του πίνακα των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραωϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

ΝΑΙ   

1.43 
Ωσ θ παράγραωοσ Β42 του πίνακα των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραωϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

ΝΑΙ   

1.44 
Ωσ θ παράγραωοσ Β43 του πίνακα των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραωϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

ΝΑΙ   

1.45 
Ωσ θ παράγραωοσ Β44 του πίνακα των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραωϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

ΝΑΙ   

1.46 
Ωσ θ παράγραωοσ Β45 του πίνακα των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραωϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

ΝΑΙ   

1.47 Ωσ θ παράγραωοσ Β46 του πίνακα των Τεχνικϊν ΝΑΙ   
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Α/Α ΡΕΙΦΑΦΗ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ 
ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ/ 

ΡΑΑΡΟΜΡΗ 

Ρροδιαγραωϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

1.48 
Ωσ θ παράγραωοσ Β47 του πίνακα των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραωϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

ΝΑΙ   

1.49 
Ωσ θ παράγραωοσ Β48 του πίνακα των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραωϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

ΝΑΙ   

1.50 
Ωσ θ παράγραωοσ Β49 του πίνακα των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραωϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

ΝΑΙ   

1.51 
Ωσ θ παράγραωοσ Β50 του πίνακα των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραωϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

ΝΑΙ   

1.52 
Ωσ θ παράγραωοσ Β51 του πίνακα των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραωϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

ΝΑΙ   

1.53 
Ωσ θ παράγραωοσ Β52 του πίνακα των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραωϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

ΝΑΙ   

1.54 
Ωσ θ παράγραωοσ Β53 του πίνακα των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραωϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

ΝΑΙ   

 2) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

2.1 

Η προμικεια κα υλοποιθκεί τμθματικά από τθν 

θμερομθνία υπογραωισ τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι 

το τζλοσ τθσ 

ΝΑΙ   

2.2 

Οι ποςότθτεσ των ειδϊν τθσ προμικειασ δεν είναι 

δεςμευτικζσ, ενδζχεται να αυξομειωκοφν ανάλογα 

με τισ ανάγκεσ τθσ Υπθρεςίασ. Οι αλλαγζσ αυτζσ δεν 

κα επθρεάςουν τθν προςωερόμενθ τιμι μονάδοσ 

ανά είδοσ υλικοφ τθσ ίδιασ ομάδασ, οφτε και το 

ςυνολικό ςυμβατικό ποςό τθσ προμικειασ 

ΝΑΙ   

2.3 

Η προμικεια περιλαμβάνει τθ μεταωορά και τθν 

παράδοςθ των υλικϊν ςτισ εγκαταςτάςεισ του 

Διμου, θ οποία κα γίνεται με μζριμνα και δαπάνεσ 

του αναδόχου 

ΝΑΙ   

2.4 

Ο Διμοσ δεν υποχρεοφται να απορροωιςει το 

ςφνολο των προϊόντων που αναγράωονται ςτον 

ενδεικτικό προχπολογιςμό 

ΝΑΙ   

2.5 

Υπεφκυνθ Διλωςθ του προμθκευτι, πωσ το 

προςωερόμενο είδοσ ςυμωωνεί με τισ τεχνικζσ 

προδιαγραωζσ τθσ μελζτθσ, κακϊσ και ότι διακζτει 

τα απαιτοφμενα από τθν μελζτθ δικαιολογθτικά 

ΝΑΙ   

2.6 

Τυχόν ελαττωματικά είδθ κα αντικακίςτανται άμεςα 

από τον προμθκευτι χωρίσ καμία οικονομικι 

επιβάρυνςθ του Διμου 

ΝΑΙ   

 3) ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ  

3.1 

Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά κα είναι ςφμωωνα με 

τα πρότυπα του ΕΛΟT και ISO *. Σε όλουσ τουσ 

τφπουσ των υλικϊν κα ζχουν εωαρμογι τα 

αντίςτοιχα πρότυπα του ΕΛΟT και ISO για τισ 

μεκόδουσ δοκιμϊν, προςδιοριςμό των ιδιοτιτων, 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΡΕΙΦΑΦΗ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ 
ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ/ 

ΡΑΑΡΟΜΡΗ 

δοκιμζσ αξιολόγθςθσ, αποτελεςμάτων και 

περιεκτικότθτα των πρϊτων υλϊν. 

* Η απαίτθςθ αυτι δεν είναι υποχρεωτικι ςε είδθ 
όπωσ: βοφρτςεσ, κοντάρια, ςπάτουλεσ, πλαςτικζσ 
λαβζσ, ςκάωεσ βαωισ, τριβίδια ςοβά, νάυλον 
προςταςίασ και πίςςα διαλφτου. 
 

 4) ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ 

4.1 

Χρόνοσ παράδοςθσ (εκτόσ και εάν ορίηεται 

διαωορετικά ςτθ διακιρυξθ) από τθν θμζρα 

παραγγελίασ (ανά παραγγελία).  

<= 5 θμζρεσ   

4.2 

Η τελικι παράδοςθ κα γίνει ςτθ Μυτιλινθ ςε 

αποκικθ του Διμου, με τα ζξοδα να βαρφνουν τον 

Ρρομθκευτι 

ΝΑΙ   
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ΕΝΤΥΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

«ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΩΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ, Κ.Λ.Ρ.» 
 

 

Α/Α Ρεριγραφή είδουσ Ρροςφερόμενο είδοσ και Χαρακτηριςτικά 

1 
Ανταλλακτικό ρολό βαωισ 
διάςταςθσ 10 εκ.  

2 
Ανταλλακτικό ρολό βαωισ 
διάςταςθσ 5 εκ.  

3 
Ανταλλακτικό ρολό 
διάςταςθσ 24 εκ.  

4 
Αςτάρι εςωτερικϊν και 
εξωτερικϊν επιωανειϊν (4 lt)  

5 Μίνιο (750 ml) 
 

6 Βελατοφρα (750 ml) 
 

7 
Βερνίκια ξφλινων επιωανειϊν 
(750 ml)  

8 Βοφρτςα αςπρίςματοσ 
 

9 
Διαλφτεσ ελαιοχρωμάτων 
(750ml)  

10 
Ειδικό αςτάρι για επάλειψθ 
ταρατςϊν  προ μόνωςθσ (1 lt)  

11 
Ελαιοχρϊματα 
αντιςκωριακοφ τφπου 
ςιδθρϊν επιωανειϊν (750ml) 

 

12 
Ελαιοχρϊματα ξφλινων και 
ςιδθρϊν επιωανειϊν (750ml)  

13 
Ζτοιμοσ ακρυλικόσ ςτόκοσ 
λευκόσ ςυςκ. (800gr)  

14 
Κοντάρι πτυςςόμενο 
αλουμινίου 2μ.  

15 Κονταροπίνελο 2ϋϋ 
 

16 Κονταροπίνελο 3ϋϋ 
 

17 Μιςτρί ςοβατίςματοσ 20cm 
 

18 Μονωτικό ςτεγανωτικό (3 lt) 
 

19 Μπατανόβουρτςα 
 

20 Ξφλινο κοντάρι 
 

21 Ρινζλο πατρόγκα 
 

22 Ρινζλο πλάτουσ 30mm 
 

23 Ρινζλο πλάτουσ 60mm 
 

24 
Ρλαςτικι λαβι για ρολό 
διαςτάςεων 10 εκ.  

25 
Ρλαςτικι λαβι για ρολό 
διαςτάςεων 24 εκ.  
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Α/Α Ρεριγραφή είδουσ Ρροςφερόμενο είδοσ και Χαρακτηριςτικά 

26 
Ρλαςτικι λαβι για ρολό 
διαςτάςεων 5 εκ.  

27 
Ρλαςτικό χρϊμα ζγχρωμο 
εςωτερικϊν χϊρων (10lt)  

28 
Xρϊμα λευκό εξωτερικϊν 
επιωανειϊν ακρυλικό (10lt)  

29 
Ρλαςτικό χρϊμα λευκό 
εςωτερικϊν επιωανειϊν 
(10lt) 

 

30 ολό βαωισ 24 εκ. με λαβι 
 

31 
ολό βαωισ, μοχαίρ 10 εκ. με 
λαβι  

32 ολό κουρεμζνο No18 
 

33 
Σετ ατςάλινεσ ςπάτουλεσ, 50, 
80, 100, 120 mm.  

34 Σκάωθ βαωισ 
 

35 
Σπάτουλα 12 εκ. με ξφλινθ 
λαβι  

36 
Σπάτουλα 4 εκ. με ξφλινθ 
λαβι  

37 
Σπάτουλα 7 εκ. με ξφλινθ 
λαβι  

38 
Στόκοσ ςπατουλαρίςματοσ 
(5kg)  

39 Τριβίδι ςοβά 
 

40 
Χρϊμα για εξωτερικζσ 
επιωάνειεσ ακρυλικό 
ζγχρωμο (3 lt) 

 

41 Σπρζι ακρυλικό απλό (400ml) 
 

42 
Βερνίκι Εμποτιςμοφ Νεροφ 
(750ml)  

43. 
Χρϊμα Μετάλλου Ξφλου 
Βάςθ (750ml)  

44. 
Βερνίκι άχρωμο καλάςςθσ 
(750ml)  

45. Σπρζι αντιςκωριακό (400ml) 
 

46. Διαλυτικό νίτρου (750ml) 
 

47. 
Νάυλον προςταςίασ 4*5 
μεςαίο (250gr)  

48. Αωρόςτοκοσ (1lt) 
 

49. Σιλικόνθ διάωανθ (280ml) 
 

50. Κόλα πλαςτικϊν PVC (250ml) 
 

51. Κόλα ακρυλικι (5kg) 
 

52. Ρίςςα διαλφτου 
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Α/Α Ρεριγραφή είδουσ Ρροςφερόμενο είδοσ και Χαρακτηριςτικά 

53. 
Κακαριςτικό οξειδϊςεων 
(5lt)  
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ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

«ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΩΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ, Κ.Λ.Ρ.» 
 

ΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

Ο ………………………………………………………………………………………………….…………….... νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… με ζδρα 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… , 

Τθλζωωνο …………………………….……………………………………… FAX …………………………………………..…………………………… 

email …………………………………………………...........…………………...., ΑΦΜ …………………………….………………..……………… 

ΔΟΥ ………………………………..………………………….., υποβάλλει τθν ακόλουκθ προςωορά : 

Α/Α Ρεριγραφή είδουσ 
Μονάδα 

Μζτρηςησ 
Τεμάχια 

Τιμή μονάδοσ 
(Χωρίσ ΦΡΑ) 

€ 

Μερικό 
Σφνολο 

€ 

1 Ανταλλακτικό ρολό βαωισ διάςταςθσ 10 εκ. τεμ. 10 
 

 

2 Ανταλλακτικό ρολό βαωισ διάςταςθσ 5 εκ. τεμ. 10 
 

 

3 Ανταλλακτικό ρολό διάςταςθσ 24 εκ. τεμ. 10 
 

 

4 Αςτάρι εςωτερικϊν και εξωτερικϊν επιωανειϊν (4 lt) τεμ. 4 
 

 

5 Μίνιο (750 ml) τεμ. 10 
 

 

6 Βελατοφρα (750 ml) τεμ. 10 
 

 

7 Βερνίκια ξφλινων επιωανειϊν (750 ml) τεμ. 80 
 

 

8 Βοφρτςα αςπρίςματοσ τεμ. 10 
 

 

9 Διαλφτεσ ελαιοχρωμάτων (750ml) τεμ. 30 
 

 

10 
Ειδικό αςτάρι για επάλειψθ ταρατςϊν  προ μόνωςθσ 
(1 lt) 

τεμ. 10 
 

 

11 
Ελαιοχρϊματα αντιςκωριακοφ τφπου ςιδθρϊν 
επιωανειϊν (750ml) 

τεμ. 70 
 

 

12 
Ελαιοχρϊματα ξφλινων και ςιδθρϊν επιωανειϊν 
(750ml) 

τεμ. 70 
 

 

13 Ζτοιμοσ ακρυλικόσ ςτόκοσ λευκόσ ςυςκ. (800gr) τεμ. 5 
 

 

14 Κοντάρι πτυςςόμενο αλουμινίου 2μ. τεμ. 10 
 

 

15 Κονταροπίνελο 2ϋϋ τεμ. 10 
 

 

16 Κονταροπίνελο 3ϋϋ τεμ. 10 
 

 

17 Μιςτρί ςοβατίςματοσ 20cm τεμ. 5 
 

 

18 Μονωτικό ςτεγανωτικό (3 lt) τεμ. 5 
 

 

19 Μπατανόβουρτςα τεμ. 8 
 

 

20 Ξφλινο κοντάρι τεμ. 8 
 

 

21 Ρινζλο πατρόγκα τεμ. 10 
 

 

22 Ρινζλο πλάτουσ 30mm τεμ. 20 
 

 

23 Ρινζλο πλάτουσ 60mm τεμ. 20 
 

 

24 Ρλαςτικι λαβι για ρολό διαςτάςεων 10 εκ. τεμ. 15 
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Α/Α Ρεριγραφή είδουσ 
Μονάδα 

Μζτρηςησ 
Τεμάχια 

Τιμή μονάδοσ 
(Χωρίσ ΦΡΑ) 

€ 

Μερικό 
Σφνολο 

€ 

25 Ρλαςτικι λαβι για ρολό διαςτάςεων 24 εκ. τεμ. 15 
 

 

26 Ρλαςτικι λαβι για ρολό διαςτάςεων 5 εκ. τεμ. 15 
 

 

27 Ρλαςτικό χρϊμα ζγχρωμο εςωτερικϊν χϊρων (10lt) τεμ. 15 
 

 

28 
Xρϊμα λευκό εξωτερικϊν επιωανειϊν ακρυλικό 
(10lt) 

τεμ. 15 
 

 

29 
Ρλαςτικό χρϊμα λευκό εςωτερικϊν επιωανειϊν 
(10lt) 

τεμ. 15 
 

 

30 ολό βαωισ 24 εκ. με λαβι τεμ. 5 
 

 

31 ολό βαωισ, μοχαίρ 10 εκ. με λαβι τεμ. 10 
 

 

32 ολό κουρεμζνο No18 τεμ. 10 
 

 

33 Σετ ατςάλινεσ ςπάτουλεσ, 50, 80, 100, 120 mm. ςετ. 10 
 

 

34 Σκάωθ βαωισ τεμ. 10 
 

 

35 Σπάτουλα 12 εκ. με ξφλινθ λαβι τεμ. 10 
 

 

36 Σπάτουλα 4 εκ. με ξφλινθ λαβι τεμ. 10 
 

 

37 Σπάτουλα 7 εκ. με ξφλινθ λαβι τεμ. 10 
 

 

38 Στόκοσ ςπατουλαρίςματοσ (5kg) τεμ. 10 
 

 

39 Τριβίδι ςοβά τεμ. 5 
 

 

40 
Χρϊμα για εξωτερικζσ επιωάνειεσ ακρυλικό ζγχρωμο 
(3 lt) 

τεμ. 15 
 

 

41 Σπρζι ακρυλικό απλό (400ml) τεμ. 20 
 

 

42 Βερνίκι Εμποτιςμοφ Νεροφ (750ml) τεμ. 15 
 

 

43. Χρϊμα Μετάλλου Ξφλου Βάςθ (750ml) τεμ. 20 
 

 

44. Βερνίκι άχρωμο καλάςςθσ (750ml) τεμ. 20 
 

 

45. Σπρζι αντιςκωριακό (400ml) τεμ. 15 
 

 

46. Διαλυτικό νίτρου (750ml) τεμ. 8 
 

 

47. Νάυλον προςταςίασ 4*5 μεςαίο (250gr) τεμ. 10 
 

 

48. Αωρόςτοκοσ (1lt) λίτρα 8 
 

 

49. Σιλικόνθ διάωανθ (280ml) τεμ. 8 
 

 

50. Κόλα πλαςτικϊν PVC (250ml) τεμ. 7 
 

 

51. Κόλα ακρυλικι (5kg) τεμ. 8 
 

 

52. Ρίςςα διαλφτου κιλά 6 
 

 

53. Κακαριςτικό οξειδϊςεων (5lt) τεμ. 2 
 

 

ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΙΣ ΦΡΑ) €  

ΦΡΑ (17%) €  

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΡΑ) €  

ΡΟΣΦΟΑ ΟΛΟΓΑΦΩΣ: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Τα προςωερόμενα είδθ είναι ςφμωωνα µε τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ τθσ υπ' αρ. 106 /2022 μελζτθσ τθσ 

Δ/νςθσ Ρεριβάλλοντοσ & Ανακφκλωςθσ του Διμου Μυτιλινθσ. 

Ιςχφσ προςφοράσ: Η παροφςα προςωορά ιςχφει για ____________ θμερολογιακζσ θμζρεσ από ςιμερα. 

Ραράδοςη : Η δοκείςα τιμι ιςχφει για παράδοςθ των ειδϊν καινοφργιων και ζτοιμων για χριςθ ςτον 

Διμο Μυτιλινθσ. 

Χρόνοσ Ραράδοςησ: Η παράδοςθ κα είναι τμθματικι ςε ____ Ημερολογιακζσ θμζρεσ από τθν 

παραγγελία. 

Επιβαρφνςεισ, Κρατήςεισ: Η Εταιρία μασ επιβαρφνεται με όλεσ τισ άλλεσ επιβαρφνςεισ ςφμωωνα με τθ 

διακιρυξθ τθσ δθμοπραςίασ. 

Λοιπζσ παρατηρήςεισ: ______________________________________________________________ 

 

 

                                                                    Μυτιλινθ _________________ 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΡΟΣΩΡΟΣ 

 

(Υπογραωι - Σωραγίδα) 


