
  
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ                                                                    Δράμα      05/07/2018 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                          Αρ. Πρωτ.: 19836 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου                                                                         
Ταχ. Κώδικας: 66133                                                                             
Πληροφορίες: Μιλτιάδης Μελιάδης                                              Προς: - Κάθε οικονομικό φορέα 
Τηλέφωνο: 2521350630                                                                                    
Φαξ: 2521350748                                                                                 
Ηλ. Ταχ/μείο: mmeli@dimosdramas.gr                   
 
                       

 

   Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για προμήθεια χρωμάτων & 
εργαλείων βαφής, κοινωφελούς εργασίας β’ φάση, με την διαδικασία απ ευθείας ανάθεσης. 
 
     Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια των παρακάτω χρωμάτων & 
εργαλείων βαφής προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα, από το προσωπικό του Δήμου το οποίο 
έχει προσληφθεί για κοινωνική εργασία, φθορές και ζημίες στις υποδομές, που προέρχονται τόσο από 
καιρικά φαινόμενα όσο και γενικά από τη χρήση και λειτουργία των υποδομών (συντήρηση – βαφή   
εγκαταστάσεων αμαξοστασίου και οχημάτων, καθαρισμός πινακίδων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας 
και μνημείων από αυτοκόλλητα και graffiti, κλπ), σύμφωνα με το Υπηρεσιακό Σημείωμα με αριθμ. 
πρωτ: 18478/25-06-2018 ενώ η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 750/04-07-2018 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  
 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 750,00€ με το Φ.Π.Α.     
 
     
 
     Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη  έως και την Τετάρτη 
11/07/2018 και ώρα 09:30 πμ, στο Τμήμα Προμηθειών 2ος όροφος γρ.210. Προσφορές που θα 
λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ 
όψιν. Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται: 
Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία 
Προς: Δήμο Δράμας, Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, 2ος όροφος γρ.210 
Προσφορά για την προμήθεια……………………………..  
 
  Ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί στην εξάντληση του ποσού του προϋπολογισμού ή όλης της 
ποσότητας, ενώ η προμήθεια θα είναι ολική η τμηματική ανάλογα με της ανάγκες της υπηρεσίας.  
 
 
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες επί της μελέτης - τεχνικές προδιαγραφές στη Διεύθυνση 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, κος Δημήτρης Μαυρίδης, τηλ:2521350664 και επί της διαδικασίας 
της προμήθειας στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Δράμας, καθημερινά κος Μελιάδης Μιλτιάδης στο 
τηλ. 2521350630. 
  
 

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΜΕΛΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Δήμος Δράμας                                                             «Προμήθεια χρωμάτων & εργαλείων βαφής» 
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                           Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή 
Τμήμα Προμηθειών       
                                                                             

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ____________ 

Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ_______________ 

Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________ 

E-mail: _______________________________________________ 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

1.  

Αστάρι των 0,75λίτρων 

Άριστο αντισκωριακό αστάρι νέας γενιάς χρώματος γκρι, με χαμηλή 
περιεκτικότητα σε VOC και χαμηλότερη οσμή κατά την εφαρμογή. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το αστάρωμα κάθε είδους μεταλλικής 
επιφανείας. Επιτυγχάνει αποτελεσματική αντισκωριακή προστασία 

ακόμη και επιφανειών εκτεθειμένων σε ισχυρό οξειδωτικό 

περιβάλλον. Άριστη πρόσφυση. Δεν περιέχει τοξικά πιγμέντα. 
Δουλεύεται μαλακά και απλώνει θαυμάσια. Απόδοση, 14-16m2 /lt 

ανά στρώση , ανάλογα την επιφάνεια. Στεγνώνει πλήρως μετά 3-4 
ώρες. Επιφανειακά σε 1 1\2- 2 ώρες. Επαναβάφεται μετά 6-10 ώρες 

ή μετά την πλήρη σκλήρυνση της πρώτης στρώσης. 
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2.  

Λαδομπογιά των 0,75 λίτρων 

Συνθετικό βερνικόχρωμα, διαλύτου κατάλληλο για εξωτερική και 
εσωτερική χρήση σε μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες, προϊόν 

χαμηλών πτητικών οργανικών ενώσεων, φιλικό στο χρήστη και στο 

περιβάλλον. Να σχηματίζει ένα ελαστικό και παράλληλα σκληρό 
φιλμ, με υψηλές αντοχές στην τριβή καθώς και στις αντίξοες 

καιρικές συνθήκες και τη ρύπανση. Να διατηρεί την ελαστικότητα, 
τον βαθμό στιλπνότητας και την φωτεινότητά του ακόμα και με την 

πάροδο του χρόνου. Να παρουσιάζει αυξημένη αντοχή στο 

κιτρίνισμα. Να προσφέρει μεγάλη καλυπτικότητα, να έχει μαλακό 
δούλεμα και καλό άπλωμα. Να μην περιέχει μόλυβδο και χρωμικά. 

Απόδοση: 13-16 m2 ανά στρώση, ανάλογα με την επιφάνεια 
Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση 

Στέγνωμα: Στην αφή σε 5 ώρες και επαναβάφεται μετά από 24 
ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται 
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3.  Νέφτι των 0,75 λίτρων 10  

4.  

Τσιμεντόχρωμα 
Ακρυλικό χρώμα υδατικής διασποράς κατάλληλο για εσωτερική, 

αλλά κυρίως για εξωτερική χρήση.  
Θα χρησιμοποιείται για τη βαφή επιφανειών από σοβά, εμφανές 

μπετόν, τούβλα αμιαντοτσιμέντου κ.λ.π., δηλαδή υποστρωμάτων 
έντονα αλκαλικών, αφού έχει προηγηθεί η κατάλληλη 

προετοιμασία. Να έχει εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή στις 

καιρικές συνθήκες, (αλκάλια, νερό, υπεριώδη ακτινοβολία). Να 
παρουσιάζει εξαιρετική λευκότητα που διαρκεί, πολύ μεγάλη 

καλυπτικότητα και απόδοση. Να προστατεύει από τη υγρασία, τη 
βροχή και τα καυσαέρια, τους οπλισμούς του σκυροδέματος και να 

διατηρεί την ελαστικότητά του στις μεταβολές της 
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θερμοκρασίας. Να απλώνει και να δουλεύεται εύκολα. Να μην 

περιέχει βαρέα μέταλλα ούτε καρκινογόνες και τοξικές ουσίες 
Απόδοση: 11-13 m2 ανά στρώση, ανάλογα με την επιφάνεια 

Αραίωση: 5-10% καθαρό νερό 
Στέγνωμα: Στην αφή σε 1 ώρα και να επαναβάφεται μετά από 3 

ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές 

συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία) 

5.  
Ρολά των 18cm 
Πινέλα με φυσική τρίχα λευκού χρώματος, με λαβή βαμμένη ή 

πλαστική 
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6.  Πινέλα των 5cm 10  

7.  Σκαφάκια Βαφής των 22 χ32  cm 5  

8.  Κοντάρια βαψίματος  πτυσσόμενο μήκους 2 m μεταλλικό 10  

9.  Χαρτοταινίες των 3 cm 30  

10.  Νάιλον επικάλυψης των 4m x 5m 20  

11.  Σφουγγαράκια – γυαλόχαρτα 10  

ΣΥΝΟΛΟ 
 

ΦΠΑ 24% 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 

 

 

Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α……………………….………………………………………………………… 

..…………………………………………………..……………………………………………………………… 

 
 

Είναι απολύτως σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας. 
 
 

Υπογραφή-Σφραγίδα 
Προμηθευτή ή νόμιμου 

Εκπροσώπου της Εταιρείας 


