
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 144/2014 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 13ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 
 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 5 – 05 - 2014 
 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα ∆ευτέρα 5η του µηνός  Μαΐου 2014 και ώρα 12.30 µ.µ.  
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 24525/30-4-2014 πρόσκληση του 
Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 
του Ν.3852/10. 
            Ο κ. Νικολαίδης Φώτιος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του. 
Έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μλεκάνης Μιχαήλ.   Η κ. 
Χλιάρα Παναγιώτα ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία της. Έτσι κλήθηκε και 
παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Γρηγορίου Κυριάκος. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος  
Γρηγορίου Κυριάκος   Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
Ζαχαριάδης Παύλος    Παπαδόπουλος  Γεώργιος 
Μλεκάνης Μιχαήλ    Παπαθεοδώρου Ανέστης 
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος   Τερζής Ανέστης     
    
                                                      

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο   του ∆. 

∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 

Θέµα 6ο: Έγκριση όρων δηµοπράτησης του πρόχειρου ανοικτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές για την << Προµήθεια    χρωµάτων   
και   συναφών   υλικών   για   την   επισκευή   και συντήρηση   των    
εγκαταστάσεων   του   ∆ήµου  ∆ράµας ( κτίρια,  πάρκα , πλατείες , κοιµητήρια ,  
αθλητικές εγκαταστάσεις , διαγράµµιση οδών κτλ. ) έτους 2014 >> ,  συνολικού 
προϋπολογισµού 28.587,60 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
 
Ο προεδρεύων εισηγούµενος το 6ο θέµα ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα µέλη 
της    επιτροπής   το  υπαριθµ.   23658 / 25-4-2014    έγγραφο  της   ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών   Υπηρεσιών       του  ∆ήµου   ∆ράµας σχετικά  µε την  Έγκριση όρων 
δηµοπράτησης του πρόχειρου δηµοσίου ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε 
σφραγισµένες    προσφορές   για   την << Προµήθεια  χρωµάτων και συναφών 
υλικών για την επισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων του ∆ήµου ∆ράµας 
( κτίρια, πάρκα , πλατείες , κοιµητήρια ,  αθλητικές εγκαταστάσεις , διαγράµµιση 
οδών κτλ. ) έτους 2014 >> ,το οποίο λέει τα εξής: 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση όρων δηµοπράτησης  του πρόχειρου  ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε 
σφραγισµένες προσφορές για την «Προµήθεια χρωµάτων και συναφών υλικών για την 

επισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων του ∆ήµου ∆ράµας (κτίρια, πάρκα, πλατείες, 



κοιµητήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις ,διαγράµµιση οδών κτλ)»   έτους 2014, συνολικού 

προϋπολογισµού 28.587,60 ευρώ,  συµπεριλαµβανοµένου του  ΦΠΑ.  

 

Σας στέλνουµε σχέδιο όρων δηµοπράτησης πρόχειρου  ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε 
σφραγισµένες προσφορές για την «Προµήθεια χρωµάτων και συναφών υλικών για την επισκευή 

και συντήρηση των εγκαταστάσεων του ∆ήµου ∆ράµας (κτίρια, πάρκα, πλατείες, κοιµητήρια, 

αθλητικές εγκαταστάσεις ,διαγράµµιση οδών κτλ)»  έτους 2014,  για τις ανάγκες του ∆ήµου 

∆ράµας, συνολικού προϋπολογισµού  28.587,60  € συµπεριλαµβανοµένου του  ΦΠΑ  µε κριτήριο 

κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή. 

Παρακαλούµε να λάβετε απόφαση  για:  

1) την έγκριση των όρων δηµοπράτησης του ανωτέρω  πρόχειρου  ανοικτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια χρωµάτων και συναφών υλικών για την επισκευή και 
συντήρηση των εγκαταστάσεων του ∆ήµου ∆ράµας (κτίρια, πάρκα, πλατείες, κοιµητήρια, 

αθλητικές εγκαταστάσεις ,διαγράµµιση οδών κτλ)»  έτους 2014  για τις ανάγκες του ∆ήµου 

∆ράµας, συνολικού προϋπολογισµού  28.587,60 €  συµπεριλαµβανοµένου του  ΦΠΑ.   

       2) την ψήφιση πιστώσεων σε βάρος των Κ.Α 10.6662.01  ποσού 4.000 €, ΚΑ 15.6662.01 

ποσού 10.000 €,   ΚΑ 30.6662.21 ποσού 15.000 € και  ΚΑ 45.6662.05 ποσού 3.000 €,  αντίστοιχα, 

µε τίτλους «Προµήθεια χρωµάτων», οικονοµικού έτους 2014.  

       

και τους καλεί να αποφασίσουν σχετικά. 
      Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων      

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο µ ό φ ω ν α 
 

1.ΕΓΚΡΙΝΕΙ τη διεξαγωγή του  πρόχειρου  ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού 

µε σφραγισµένες προσφορές για την «Προµήθεια χρωµάτων και συναφών 

υλικών για την επισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων του ∆ήµου 

∆ράµας (κτίρια, πάρκα, πλατείες, κοιµητήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις 

,διαγράµµιση οδών κτλ)»   έτους 2014, συνολικού προϋπολογισµού 

28.587,60 ευρώ,  συµπεριλαµβανοµένου του  ΦΠΑ  µε τους παρακάτω 

όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

∆. ∆ράµας : 

                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ∆ράµα, 00 Απριλίου 2014 

ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ                                                                   Αρ. ∆ιακήρυξης: _________ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ                                                  

∆/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ.                                                                                    

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                             

Βερµίου 2 &1
ης Ιουλίου                                         Προϋπολογισµός: 28.587,60 ευρώ µε ΦΠΑ  

66100 ∆ράµα                                                   

Πληροφορίες:  Μ. Μελιάδης                         
Τηλ:  2521 350630                                            ΣΧΕ∆ΙΟ 



Fax:  2521 350748                                         

Ηλ. ∆/νση.: www.dimos-dramas.gr               

e-mail: mmeli@dimosdramas.gr                                                              CPV:   

        44800000-8  (Βαφές, βερνίκια, µαστίχες) 
        44811000-8  (Χρώµα διαγράµµισης οδών) 

              44831300-7  (Στόκος) 
              44832000-1  (∆ιαλύτες)                                                                       
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

 

Περίληψη:  ∆ιακήρυξη πρόχειρου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια 

χρωµάτων και συναφών υλικών για την επισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων του ∆ήµου 

∆ράµας (κτίρια, πάρκα, πλατείες, κοιµητήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, διαγράµµιση οδών, 

κτλ)  έτους 2014, µε κριτήριο  κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή  για το σύνολο των ειδών  

που αναφέρονται στην επισυναπτόµενη  µελέτη. 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του Ν.3463/06 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

2) Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής 

Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών 

σύναψης συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών». 

3) Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού και 

Ελέγχου των δαπανών του Κράτους». 

4) Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προµηθειών του ∆ηµοσίου τοµέα 

& ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 

5) Τις διατάξεις του Ν. 2522/97 «∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται 

της σύναψης συµβάσεων ∆ηµοσίων Έργων, Κρατικών Προµηθειών και Υπηρεσιών 

σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.».  (Φ.Ε.Κ. 178 /Α/97). 

6) Τις διατάξεις της ΥΑ 11389/8-3-93 (Φ.Ε.Κ 185/Β/1993) «Ενιαίος Κανονισµός 

Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - ΕΚΠΟΤΑ». 

7) Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισµού του ∆ήµου ∆ράµας οικονοµικού έτους 

2014 µε ΚΑ 10.6662.01 (4.000,00 €)  ΚΑ 15.6662.01 (10.000,00 €), ΚΑ 30.6662.21 

(15.000,00 €) και ΚΑ 45.6662.05 (3.000,00 €). 

8) Την υπ΄ αριθµ. 205/2014 απόφαση ∆Σ περί έγκριση διενέργειας προµήθειας.  

9) Την ______ / 2014  απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (ΑΟΕ) περί έγκρισης όρων 

δηµοπράτησης. 

 

Προκηρύσσουµε 
      

    Πρόχειρο ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή 

για το σύνολο της  προµήθειας των ειδών του πακέτου που αναφέρονται στην επισυναπτόµενη  

µελέτη. 

    O διαγωνισµός αφορά την προµήθεια χρωµάτων και συναφών υλικών, όπως αυτά αναλυτικά 

αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και θα 

απορροφηθούν  όσες είναι απαραίτητες, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα αυξοµείωσης της 

ποσότητας του ενός είδους υπέρ ή σε βάρος άλλου.  



    Τονίζεται ότι θα αναλωθεί από το ποσό αυτό όσο απαιτηθεί, ανάλογα µε τις ανάγκες που θα 

προκύψουν, ενώ σε καµία περίπτωση δεν συνιστάται δέσµευση του ∆ήµου να καταβάλλει  το 

συνολικό ποσό στον ανάδοχο.  

 

Η διακήρυξη περιέχει τα εξής:  

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο 

   ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ    

                     ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
   ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
   ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
   ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1.  Τόπος και χρόνος ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 

 

     Ο διαγωνισµός θα λάβει χώρα στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆ράµας  την ________________ 

2014  ηµέρα ______________ και ώρα 10:00 π.µ. Μετά την παραπάνω ηµεροµηνία και 

ώρα λήγει η προθεσµία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατίθενται θα 

επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες.  

     Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η 

οποία θα γίνει δηµόσια από την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού. 

 

     Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στην παρούσα ∆ιακήρυξη το αργότερο µέχρι την  _____/00/2014, ηµέρα  

____________και ώρα 10.00 π.µ.  στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και συγκεκριµένα 

στην αίθουσα της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  ∆ηµαρχείο 2
ος

 όροφος. 
 

Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν 

αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση των προσφορών 

γίνεται δηµόσια, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΥΑ 11389/93. 

 

2.  Τρόπος λήψης  εγγράφων διαγωνισµού   

 

  Η διάθεση της ∆ιακήρυξης γίνεται από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής  και η παραλαβή 

της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε µε ταχυµεταφορική (courier), µε την υποβολή 

σχετικής αίτησης εντός προθεσµίας µιας (1) εργάσιµης ηµέρας από τη λήψη της. 

                        Η Αναθέτουσα Αρχή θα κρατάει σε ειδικό έντυπο τα στοιχεία των ενδιαφεροµένων 

(όπως επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), 

έτσι ώστε να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, 

για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα 

ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. 

Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άµεσα το αντίτυπο της ∆ιακήρυξης 

που παραλαµβάνουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε 

παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες 



αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας του ∆ιαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη 

πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της ∆ιακήρυξης θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης διατίθεται και 

σε ηλεκτρονική µορφή µέσω της ιστοσελίδας του δήµου ∆ράµας στη διεύθυνση: 

www.dimos-dramas.gr  
  

3.  ∆ικαιούµενοι συµµετοχής  
 

Α. Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν: 

 

 1).  Φυσικά Πρόσωπα  

 2).  Νοµικά Πρόσωπα  

 3).  Συνεταιρισµοί 

 4).  Ενώσεις προµηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8   

       ΕΚΠΟΤΑ) 

4.  ∆ικαιολογητικά  συµµετοχής 

 

     Οι προσφέροντες οφείλουν, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισµού τα  

παρακάτω δικαιολογητικά: 

 
Α. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής  (Παράρτηµα Α) στον διαγωνισµό αναγνωρισµένης 

Τραπέζης για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας 

δαπάνης των ειδών του πακέτου (µε ΦΠΑ) .  

 
Β.  Κατά περίπτωση:  

 

            1).  ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. 
Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του 

διαγωνιζοµένου σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

µήνες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.   

2. 

Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος δεν έχει 

καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του 

δραστηριότητας και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.∆. 

60/2007.   Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από 

την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

3. 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 

ο διαγωνιζόµενος δεν τελεί σε πτώχευση,  πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση  ή πτωχευτικού 

συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

4. 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει 

ότι ο διαγωνιζόµενος   είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης( τόσο 

για τους ίδιους εργοδότες όσο και για το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό) κατά την 

ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

5. 

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι 

ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισµού. 

 

 

          2). ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  
Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου περί εγγραφής 

του στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελµατικό ή εµπορικό 

µητρώο ή ισοδύναµο επαγγελµατικό κατάλογο. 

2.  

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάµου εγγράφου που εκδίδεται 

από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του 

προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει 

καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του 

δραστηριότητας και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.∆. 

60/2007. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν. 

3.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 

ο διαγωνιζόµενος δεν τελεί σε πτώχευση,  πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή πτωχευτικού 

συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού     

4.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

(τόσο για τους ίδιους εργοδότες όσο και για το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό)  

κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.  

5.  
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι 

ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισµού. 

 

          3). ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ 

 
            Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων για «Έλληνες πολίτες» και «Αλλοδαπούς 

πολίτες» αντίστοιχα. Ειδικότερα: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαµήνου, πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως  εκάστοτε ισχύει 

ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες 

καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό 

διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων 

ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

- Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, 

εκδίδονται,  όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια  Υπηρεσία της Περιφέρειας, 

στο µητρώο  Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη  η συµµετέχουσα στο 

διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις  διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 

2190/1920,  όπως εκάστοτε ισχύει ή  ΓΕΜΗ, Τµήµα Εµπορίου – Τουρισµού, κλπ. 

- Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και  προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) το πιστοποιητικό  της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του  Πρωτοδικείου 

της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό  επιχείρησης ή  ΓΕΜΗ, Τµήµα Εµπορίου – 

Τουρισµού, κλπ. 

2. 

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι διαχειριστές, 

στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος για τις ανώνυµες 

εταιρείες (Α.Ε.), δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο 

από τα αδικήµατα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.∆. 60/2007, ή για κάποιο 

από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  

 

 

           4). ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. 

Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του 

διαγωνιζοµένου, και η τήρηση των προβλεπόµενων στον νόµο διατυπώσεων 

δηµοσιότητας για τη σύσταση του διαγωνιζοµένου, την τροποποίηση του καταστατικού 

του και τον διορισµό των εκπροσώπων του. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται σε 

επίσηµα αντίγραφα. 

2. 

Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για 

κάποιο από τα αδικήµατα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.∆. 60/2007 ή 

για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  Το 

απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

3. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο διαγωνιζόµενος λειτουργεί νόµιµα.  

4. 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 

ο διαγωνιζόµενος  δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

5. 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ( 

τόσο για τους ίδιους εργοδότες όσο και για το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό)   

κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.  

6. 

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι 

ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής 

του διαγωνισµού   

 

           5). ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 

 
             Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην 

Ένωση / Κοινοπραξία  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. 

Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. για ενώσεις προµηθευτών που 

αποτελούνται από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις Μ.Μ.Ε. ή παραγωγικούς 

αστικούς συνεταιρισµούς, στους οποίους µετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή 

εξωτερικού. 

 

Γ.  Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλουν και 

κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηµατοδότησή 

τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο ∆ιοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.    

 

     ∆.  Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους υποβάλλουν, 

µαζί µε την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής 

του εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.  

 

     Ε.    Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου αναδόχου βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή 

της ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους 
όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη δήλωση 

του διαγωνιζοµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητική αρχής ή 
συµβολαιογράφου της χώρας στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο υποψήφιος Ανάδοχος.  

 

            Στην ένορκη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα 

συγκεκριµένα έγγραφα και ότι  δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω 

νοµικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την 

Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών». 

.   

  ΣΤ.   Τα  νοµιµοποιητικά  έγγραφα   κάθε   συµµετέχοντος,  όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 

τροποποιήσεις του (για  διαγωνιζόµενους  µε µορφή  Α.Ε. και  Ε.Π.Ε.), επικυρωµένο    

αντίγραφο  ή  απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου  και  των  εγγράφων  

τροποποιήσεών  του  (για Ο.Ε και  Ε.Ε.)  Στοιχεία  και  έγγραφα  από  τα  οποία  πρέπει  να  

προκύπτουν  ο  Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα  υπόλοιπα  πρόσωπα  που έχουν 

δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή  τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα  της  



νοµιµοποίησης αυτών, αν  αυτό  δεν προκύπτει ευθέως από  το καταστατικό  αναλόγως µε τη  

νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 

              - Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την 

προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή 

που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

            - Ατοµικές επιχειρήσεις   επιδεικνύουν µόνον το δελτίο αστυνοµικής ταυτότητάς τους ή 

αντίστοιχο επίσηµο έγγραφο που πιστοποιεί την ταυτότητά τους. 

 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και έγγραφα θα απορρίπτεται  

ως απαράδεκτη. 

 

            Ζ.  Όσα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε φωτοτυπία θα πρέπει να είναι νόµιµα θεωρηµένα ως 

γνήσια  φωτοαντίγραφα. Τα δε δικαιολογητικά  που είναι συντεταγµένα σε ξένη γλώσσα να 

συνοδεύονται από νόµιµη µετάφραση. 

 

          Η.  Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 δηλώνοντας ότι: 

 1.  τα προσφερόµενα είδη είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 

  2.  ο χρόνος παράδοσης των ειδών θα είναι όσο  προβλέπει η διακήρυξη ή σύµφωνα µε τις   

ενδείξεις των υπηρεσιών. 

  3.  ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης συγγραφής υποχρεώσεων της προµήθειας 

και συµφωνούν µε αυτούς 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

1.  Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών 
 

Α. Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, µέσα σε φάκελο καλά 

σφραγισµένο, σε δύο αντίγραφα, (ένα πρωτότυπο και ένα φωτοαντίγραφο) ο οποίος θα 

φέρει τις εξής ενδείξεις:                

           1).  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα.  

           2).  Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια.  

           3).  Ο αριθµός της διακήρυξης 

           4).  Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 

           5).  Τα στοιχεία του αποστολέα 

 

           Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές 

 

Β. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να είναι τοποθετηµένα: α) όλα τα ζητούµενα 

δικαιολογητικά, β) η εγγύηση συµµετοχής, γ) τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα 

οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, 

µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη  "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 

 

Γ. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να φέρει τις ενδείξεις του κυρίως  

φακέλου. 

 

∆. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω µεγάλου 

όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και 



ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και 

τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

Ε. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραµµένη. 

 

   ΣΤ. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νόµιµους 

εκπροσώπους τους. 

Η προσφορά της ένωσης προµηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα µέλη 

της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

 

  Η. Γίνονται δεκτές προσφορές για  το σύνολο του πακέτου του διαγωνισµού. 

      

2. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης – ∆ιευκρινήσεις 
 

Α. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους 

της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα 

σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο 

προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι 

διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν.  

 

Β. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της 

προσφοράς.  

 

Γ. ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την  επιτροπή 

διαγωνισµού, είτε ενώπιων της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις 

διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο 

εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.   

  

3.   Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιπροσφορές 
 

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε 

λαµβάνονται υπόψη. Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν 

κατονοµάζονται ρητά από τους προµηθευτές, δε λαµβάνεται υπόψη καµία από αυτές. 

∆εν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως 

απαράδεκτες.   

 

 4.  Τιµή προσφοράς 
 

Α.  Η τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς. Στην 

τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που 

προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.  

 

Β.   Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   

 

Γ.  Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν 

δίδεται ενιαία τιµή, για το µέρος της ποσότητας που προσφέρει ο µετέχων στον 



διαγωνισµό ή για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της οικονοµικής  επιτροπής ή του 

κοινοτικού συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση 

των προσφορών οργάνου. 

 

 ∆.  Σε περίπτωση που το προσφερόµενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός µέρη 

που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιµή χωριστά 

για κάθε µέρος απ’ αυτά σύµφωνα µε την παράγραφο.  

 

Ε.  Η σύγκριση των προσφορών θα  γίνεται στην συνολική τιµή του  πακέτου      και όχι 
στις  τιµές των µερών. 

 

   ΣΤ. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, οι δε προµηθευτές 

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

 

5.  Υποβολή Προσφορών 
 

Α. Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδροµικά στη διεύθυνση: 

          ∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

          ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

          Ο∆ΟΣ: ΒΕΡΜΙΟΥ 2 & 1
ης

 ΙΟΥΛΙΟΥ  

          Τ.Κ: 66 100, ∆ΡΑΜΑ 

 

Β.  Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν µέχρι την ………………………… και ώρα 10 

π.µ. απ΄ ευθείας στην επιτροπή διαγωνισµού, µετά το πέρας της οποίας λήγει η 

προθεσµία κατάθεσης των προσφορών. Σε περίπτωση που αποστέλλονται ταχυδροµικά, 

η προθεσµία λήγει την προηγούµενη εργάσιµη της ηµεροµηνίας διενέργειας του 

διαγωνισµού. 

 

Γ.  Οι εκπρόθεσµες προσφορές  επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

 

6.  Εγγυήσεις 
 

Α.  Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε 

τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι 

διατυπωµένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 

 

Β.   Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής (Υπόδειγµα στο 

Παράρτηµα Α) υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της 

συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης  του κάθε πακέτου µε το  ΦΠΑ    ήτοι ποσού   

1.429,38 ευρώ.  

 

       Στην εγγυητική  επιστολή  συµµετοχής  πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται τα 

ακόλουθα: 

i. Η ηµεροµηνία έκδοσης 

ii. Ο εκδότης 

iii. Ο οργανισµός τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται (∆ήµος ∆ράµας) 

iv. Ο αριθµός της εγγύησης 



v. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 

vi. Η πλήρης επωνυµία και η διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση 

vii. Η σχετική διακήρυξη και η ηµεροµηνία του διαγωνισµού 

viii. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 

του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως 

ix. Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΟΤΑ που διενεργεί το 

διαγωνισµό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους του 

εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, 

µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

x. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε 

πάγιο τέλος χαρτοσήµου 

xi. Η ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει χρονική 

ισχύ 150 ηµερών τουλάχιστον από την ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής 
προσφορών του άρθρου 2.5 και επιστρέφεται στο πιστωτικό ίδρυµα από το οποίο 

εκδόθηκε, µε την κατάθεση από τον διαγωνιζόµενο της εγγύησης καλής εκτέλεσης 

xii. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 

εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που διενεργεί το 

διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της 

εγγύησης. 

 

Προσφορές  χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω εγγύηση, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπ' όψη. 

 

Γ.  Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να 

προσέλθουν µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης του 

αποτελέσµατος του διαγωνισµού για υπογραφή της σχετικής σύµβασης 

προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (Παράρτηµα Α) της σύµβασης  

που να καλύπτει το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών του πακέτου  µη 

συµπεριλαµβανοµένου του  Φ.Π.Α. 

 

∆.  Η ανωτέρω εγγύηση εκδίδεται και θα πρέπει  να  είναι συµπληρωµένη σύµφωνα µε το 

υπόδειγµα της παρούσης διακήρυξης. 

  

Ε.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά την  τελική βεβαίωση 

παραλαβής της προµήθειας.   

 

  ΣΤ.   Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

7.  Χρόνος ισχύος των προσφορών 
 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα 120 

ηµερών. Ο Υπολογισµός του χρονικού αυτού διαστήµατος αρχίζει από την επόµενη της 

ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 



 

1.  Αποσφράγιση Προσφορών 
 

     Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιον της Επιτροπής παραλαβής και 

αποσφράγισης προσφορών. 

          Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται µε την 

παρακάτω διαδικασία: 

 

Αποσφραγίζεται µόνο ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την 

Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της 

οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται από 

την Επιτροπή στην κατοχή της οποίας και παραµένει. 

 

  Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί, µετά την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων. 

         Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την 

αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

επιστρέφονται. 

   Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση 

των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό καθώς και των τιµών που προσφέρθηκαν. 

 

2.  Αξιολόγηση Προσφορών 
 

Α.  Για την τελική επιλογή του προµηθευτή, θα ληφθούν υπόψη: 

 

1).  Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης, 

 

2).  Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε,  

 

3). Η τιµή της προσφοράς σε σχέση και µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε 

προηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή. 

                   Επίσης, θα εξετασθεί και η φερεγγυότητα τους, η επαγγελµατική τους αξιοπιστία, η 

οικονοµική τους κατάσταση και οι τεχνικές τους δυνατότητες. 

 

Β. Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή στο 

συνολικό  πακέτο, εφόσον   προσφορά του κρίνεται αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 

 

Γ.  Ισοδύναµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιµή και είναι σύµφωνες 

µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

 

∆. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες, µε απόφαση της οικονοµικής  επιτροπής ύστερα από 

γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού. 

 

Ε. Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισµού ουσιώδεις 

αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες. 



 

3.  Ενστάσεις 
 

Α. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ή  

της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:  

 

1). Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του 

διαγωνισµού υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη 

δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για 

τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της 

δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει 

κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα.  

 

2). Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής 

προµηθευτή σ' αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή 

αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους 

που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για την διενέργεια του 

διαγωνισµού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη 

εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντιστοίχου σταδίου. 

 

 

Β. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους  

λόγους, προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές.   

 

                                                                      ΑΡΘΡΟ 4
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                                                   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

      

Κριτήριο κατάθεσης είναι αυτό της χαµηλότερης τιµής του συνολικού  πακέτου, για το σύνολο 

των απαιτουµένων υλικών, αποκλειόµενης  προσφοράς που θα αναφέρεται µόνο σε µέρος 

αυτών. Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί αυτός που θα προσφέρει τη µικρότερη  προσφορά στο 

σύνολό του  πακέτου, χωρίς να λαµβάνονται υπ όψη πιθανές διαφορές ανά υλικό.   

Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής  Επιτροπής, ύστερα από 

γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 

Σε περίπτωση  απόλυτα ίσης προσφοράς, η κατάταξη θα γίνει µε κλήρωση, παρουσία των 

διαγωνιζοµένων µε τις ίσες προσφορές.  

Σε περίπτωση µαταίωσης του ∆ιαγωνισµού οι  υποψήφιοι ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωµα 

αποζηµίωσης για οποιαδήποτε λόγο. 

 

                                                                      ΑΡΘΡΟ 5
ο 

 
                                          ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

1.  Τόπος παράδοσης και τρόπος παράδοσης των υλικών  
 

Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να παραδώσει τα υλικά σύµφωνα µε την επιθυµία του ∆ήµου 

και η παράδοση των ειδών θα γίνει σε χώρους που θα υποδειχθούν  από την Υπηρεσία και  η 

φορτοεκφόρτωση των υλικών θα βαρύνει τον προµηθευτή. 

 

2.  Παραλαβή των υλικών 
 

Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές  και θα απορροφηθούν  όσες είναι απαραίτητες, ενώ θα υπάρχει 



δυνατότητα αυξοµείωσης της ποσότητας  του ενός είδους υπέρ είδους η σε βάρος άλλου του  

πακέτου.  Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται τµηµατικά έως και 31 ∆εκεµβρίου 2014.  

 

3.  Τρόπος πληρωµής 
 

Η αµοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται τµηµατική µε την παράδοση στην υπηρεσία των 

ποσοτήτων και των ειδών των υλικών, ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας.  

Η καταβολή θα  γίνει, µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών που προβλέπονται 

από τις διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις 

αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωµή του αναδόχου, µετά την 

αφαίρεση των νοµίµων κρατήσεων.  

    
          Τον  ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες  κρατήσεις, τέλη, φόροι κτλ κατά το χρόνο  του διαγωνισµού,  

τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης καθώς και των τυχόν επαναληπτικών  καθώς και κάθε άλλη 

επιβάρυνση για την παράδοση των ειδών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα 

διακήρυξη. 
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                                                            ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

        Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισµού παρέχονται τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες, από το Τµήµα Προµηθειών  του ∆ήµου ∆ράµας, Βερµίου 2 & 

1
ης

 Ιουλίου 1, ΤΚ 66 100 ∆ράµα  από τον αρµόδιο υπάλληλο κύριο Μιλτιάδη Μελιάδη, 

τηλέφωνο: 2521- 350630 και FAX: 25213-350748. 
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                                                           ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε µία (1) ηµερήσια καθηµερινή νοµαρχιακή 

εφηµερίδα του Νοµού. 

Η περίληψη διακήρυξης επιπλέον θα τοιχοκολληθεί σε εµφανές σηµείο του ∆ήµου ∆ράµας (πίνακας 

ανακοινώσεων), θα σταλεί στο επιµελητήριο, θα αναρτηθεί στο «ΚΗΜ∆Σ», στην ιστοσελίδα του 

∆ήµου και στο  «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» . 

 

 

        ∆ράµα, 00 Απριλίου 2014 

 

                  Ο  Προϊστάµενος                                               H  Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης  
               Τµήµατος Προµηθειών                                            Οικονοµικών Υπηρεσιών  
 

 

 

 

                   Μιλτιάδης Μελιάδης                                                         Ευαγγελία  Ζιούτη  

 

Παράρτηµα Α 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 



 

 

Ονοµασία Τράπεζας.............................................................................. 

Κατάστηµα............................................................................................ 

Ηµεροµηνία Έκδοσης...........................................................................  

Ευρώ  …………………………………………………………………  

Προς    ∆ΗΜΟ ∆ΡΑΜΑΣ 

            Βερµίου 2 & 1
ης

 Ιουλίου   

            66100 ∆ράµα  

  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ.....................ΕΥΡΩ …….……..,00 

  
 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως του ποσού των 

……………………….………..…ευρώ (…………..…,00 ευρώ) υπέρ τ……........................................ 

∆/νση....................................................................................... για τη συµµετοχή τ……. στον 

διενεργούµενο διαγωνισµό της   ................................................................... για την Προµήθεια 

χρωµάτων και συναφών υλικών για την επισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων του 

∆ήµου ∆ράµας (κτίρια, πάρκα, πλατείες, κοιµητήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, 
διαγράµµιση οδών, κτλ),   έτους 2014 σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ.  ………   /2014 ∆ιακήρυξη σας. 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις υποχρεώσεις τ….. εν λόγω ……. που απορρέουν από τη 

συµµετοχή τ….. στον ανωτέρω διαγωνισµό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµιά από 

µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις 
(3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, 

µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήµου. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την  ………………(150 ηµέρες ) 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα 

ΝΠ∆∆ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

 

 

 

 

 

 

 



YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

 

Ονοµασία Τράπεζας............................................................................... 

Κατάστηµα............................................................................................. 

Ηµεροµηνία Έκδοσης........................................................................... 

Ευρώ..................................................................................................…  

Προς:  ∆ΗΜΟ ∆ΡΑΜΑΣ 

           Βερµίου 2 & 1
ης

 Ιουλίου   

           66100 ∆ράµα  

  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ..........…….. 

 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, του ποσού των 

...........................................ευρώ, (………,00 ευρώ) υπέρ τ….……………………………… ∆/νση  

..................................................................................... για την καλή εκτέλεση των όρων της    σύµβασης 

συνολικής αξίας …………………………  για την  Προµήθεια χρωµάτων και συναφών υλικών 
για την επισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων του ∆ήµου ∆ράµας (κτίρια, πάρκα, 

πλατείες, κοιµητήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, διαγράµµιση οδών, κτλ),   έτους 2014.   

  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις υποχρεώσεις τ.. …..εν λόγω  που απορρέουν από την καλή 

εκτέλεση της ανωτέρω σύµβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµιά από 

µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις 

(3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, 

µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήµου. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την...........................................  

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα 

ΝΠ∆∆ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

 

 

 

 

 



                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ 

 

 

Προµήθεια χρωµάτων και συναφών υλικών για την επισκευή και συντήρηση των 
εγκαταστάσεων του ∆ήµου ∆ράµας (κτίρια, πάρκα, πλατείες, κοιµητήρια, αθλητικές 

εγκαταστάσεις, διαγράµµιση οδών, κτλ),   έτους 2014 

 

 

 

Προϋπολογισµός: 28.587,60 € µε Φ.Π.Α. 

 

 

 

Περιεχόµενα 

1. Τεχνική Έκθεση 

2. Τεχνικές Προδιαγραφές  

3. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 

4. Οικονοµική Προσφορά 

5. Τεχνική Προσφορά 

 

 

 



                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ χρωµάτων και συναφών 
υλικών για την επισκευή και συντήρηση των 
εγκαταστάσεων του ∆ήµου ∆ράµας (κτίρια, 

πάρκα, πλατείες, κοιµητήρια, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, διαγράµµιση οδών, κτλ),   

έτους 2014  
 

 

 

 Ενδεικτικός Προϋπολογισµός: 28.587,60 € 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια χρωµάτων και λοιπών αναλώσιµων ειδών για την 

επισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων του ∆ήµου ∆ράµας κατά τη διάρκεια του έτους 2014 

ενδεικτικού προϋπολογισµού 28.587,60 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

Συγκεκριµένα θα γίνει προµήθεια των παρακάτω ειδών, όπως αναγράφονται αναλυτικά στον 

πίνακα που ακολουθεί, προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι ανάγκες επισκευής και συντήρησης των 

εγκαταστάσεων του ∆ήµου ∆ράµας και πιο συγκεκριµένα: 

α) των κτιριακών εγκαταστάσεων, στις οποίες περιλαµβάνονται όλα τα κτίρια που ανήκουν στο 

∆ήµο ∆ράµας και των αθλητικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου, 

β) τη διαγράµµιση οδών του ∆ήµου ∆ράµας, 

γ) των λοιπών εγκαταστάσεων, στις οποίες περιλαµβάνονται τα πάρκα, οι πλατείες, τα  

κοιµητήρια, κλπ..     

    

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

α/α Περιγραφή Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα 

1 Πλαστικό οικολογικό χρώµα     (10 lt.) ∆οχεία  135 

2 Υδρόχρωµα     (15 kg.) ∆οχεία 117 

3 Τσιµεντόχρωµα     (9 lt.)                                           ∆οχεία 164 

4 Λαδοµπογιά     (0,75 lt.)                                                                        ∆οχεία 472 

5 Αστάρι νερού Λίτρα 450 

6 Στόκος ακρυλικός     (20 kg.) Σάκοι  5 

7 Στόκος πάστα Κιλά 180 

8 ∆ιαλυτικό Λίτρα 100 

9 ∆ιαλυτικό νίτρο Λίτρα 160 

10 Συντηρητικό λάδι ξύλου     (0.75 lt.) ∆οχεία 68 

11 
Χρώµα διαγράµµισης (υψηλής 

ανακλαστικότητας)      
Κιλά 2550 

12 Υαλοσφαιρίδια Κιλά 40 

 

 

            Για την εκτίµηση των ποσοτήτων των ειδών της προµήθειας, οι οποίες αναφέρονται στον 

παραπάνω πίνακα, ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία των προηγούµενων ετών για την κάλυψη των 

αντίστοιχων αναγκών. 



            Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της αριθµ. 11389/93 (ΦΕΚ 185/23-

03-1993, τ. Β’) απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και θα καλυφθεί από ίδιους 

πόρους. 

                                                                                                                          ∆ράµα  25–04–2014 

 

 

 
Θεωρήθηκε 

                                                                                             

    Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης                      Η Προϊσταµένη της ∆/νσης              Ο 

Προϊστάµενος της ∆/νσης              
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας       Τεχνικών Υπηρεσιών      Περιβάλλοντος  & 

Πρασίνου 

              & Πολιτισµού 

 

 

 

 

 Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης       Ιωάννα Παπαδοπούλου           Λαζαρίδης 
Λάζαρος           
                 
 

 

 

 

                 Ο Συντάξας  
  Ο Προϊστάµενος του Αυτοτελούς    Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος 
Τµήµατος Οικονοµικής Ανάπτυξης     Προµηθειών 
 

 

 

 

 

         Αριστείδης Γιαννάκου           Μιλτιάδης Μελιάδης 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ χρωµάτων και συναφών 
υλικών για την επισκευή και συντήρηση των 
εγκαταστάσεων του ∆ήµου ∆ράµας (κτίρια, 

πάρκα, πλατείες, κοιµητήρια, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, διαγράµµιση οδών, κτλ),   

έτους 2014  
 

 

 

Ενδεικτικός Προϋπολογισµός: 28.587,60 € 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

     Όλα τα είδη της προµήθειας θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλα για το σκοπό για 

τον οποίο προορίζονται και να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αναφέρονται παρακάτω 

αναλυτικότερα για το καθένα από αυτά:  

 

1) Πλαστικό χρώµα  (τύπου NEOPAL ECO ή αντίστοιχες άλλης εταιρείας) 
 
Πλαστικό χρώµα  υδατικής διασποράς, εσωτερικής χρήσης, σε επιφάνειες από σοβά, εµφανές µπετόν 

κτλ.  

Εφαρµόζεται σε εσωτερικές επιφάνειες από σοβά, µπετόν, σπατουλαρισµένες επιφάνειες κ.λπ. 

Να είναι πιστοποιηµένο οικολογικό πλαστικό χρώµα άριστης ποιότητας. 

Να προστατεύει το χρήστη και το περιβάλλον κατά την εφαρµογή. Να µην περιέχει στη σύνθεσή του 

βαρέα µέταλλα, επικίνδυνες ουσίες, αµµωνία, φορµαλδεΰδη και αρωµατικούς υδρογονάνθρακες. Να 

χαρακτηρίζεται από µεγάλη ευκολία εφαρµογής, υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση, άριστες αντοχές 

στις διεργασίες καθαρισµού (πλύσιµο-καθάρισµα), αντοχή σε κλιµατολογικές καταπονήσεις και σχεδόν 

ανύπαρκτο πιτσίλισµα κατά την εφαρµογή.  Να είναι άοσµο, φιλικό προς τον χρήστη και το 

περιβάλλον. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πυκνότητα: 1.30-1.50 gr/ml 

Ιξώδες: 80-120 KU 

Στερεά κ.β.: 59-65% 

Στερεά κ.ό.: 42-50% 

ρΗ: 7.5-9.1 

Ελάχιστη θερµοκρασία εφαρµογής: 0 °C 

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):  Να ανήκει στις κατηγορίες Α/α και Α/γ [Οριακή Τιµή ΠΟΕ 

Ευρωπαϊκής Ένωσης: 75 gr/lt (2007) και 30 gr/lt (2010)]. 

 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά 
Καλυπτικότητα για SR 20 m2/Lt: CR 93.00-98.00 

∆είκτης λευκότητας: > 80 

∆είκτης κιτρινίσµατος: < 1.5 
∆ιαπερατότητα υδρατµών (S  ): > 0.25m (κλάση II) 

∆ιαπερατότητα COz (SD): >80.0m 

Κατάλληλο για προστασία του τσιµέντου από την ενανθράκωση 

Αντοχή σε πλύσιµο-τρίψιµο: > 9.000 κινήσεις 

Αντοχή σε πλύσιµο-τρίψιµο: Κλάση 1 
Αντοχή σε επιταχυνόµενη γήρανση: 10/10 (1 µήνας, 50°C) 

Στιλπνότητα 85°: 3-7 

Ικανότητα επαναχρωµατισµού: 



Να µην παρατηρείται καµιά αλλοίωση της αρχικής στρώσης 

Πρόσφυση (Pull Off): > 2 Nt/mm  

Επιταχυνόµενη γήρανση µε ακτινοβολία UV:1000h: 

 Να µην παρατηρείται αλλοίωση του φιλµ  

Ευκαµψία σε κυλινδρικό άξονα (Mandrel): 2 mm OK 

Επίδραση κύκλου ψύξης-απόψυξης: OK (-10°C) 

 

Απόδοση 
Πάχος ξηρού φιλµ ανά στρώση: 30-45 µηι. 

Απόδοση: 11 – 13 m
2
/Lt για πλήρη κάλυψη (2 στρώσεις). 

 

Απόχρωση:  Σε διάφορες αποχρώσεις κατόπιν επιλογής από την Υπηρεσία σε συσκευασίες των 10 

λίτρων 
 

 

2) Υδρόχρωµα  

 
Χρώµα υδατικής διασποράς, εύκολο στη χρήση, που αφήνει ανοιχτούς τους πόρους του τοίχου, 

κατάλληλο για εσωτερική  χρήση.  

Χρησιµοποιείται για τη βαφή επιφανειών από σοβά, εµφανές µπετόν, τούβλα αµιαντοτσιµέντου κ.λ.π., 

δηλαδή υποστρωµάτων έντονα αλκαλικών, αφού έχει προηγηθεί η κατάλληλη προετοιµασία. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Εµφάνιση: Βελουτέ µατ  

Απόδοση: 9-11 µ2 ανά στρώση, ανάλογα µε την επιφάνεια 

Αντοχή στην τριβή: ∆εν αποκαλύπτεται το υπόστρωµα έως 1.000 κύκλους 

Στέγνωµα: Στεγνό στην αφή ½ - 1 ώρα. 

 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά 

Να έχει εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή στις καιρικές συνθήκες,  

Να παρουσιάζει εξαιρετική λευκότητα που διαρκεί, πολύ µεγάλη καλυπτικότητα και απόδοση, 

Να απλώνει και να δουλεύεται εύκολα. 

Να µην περιέχει βαρέα µέταλλα ούτε καρκινογόνες και τοξικές ουσίες 

 

Απόχρωση:  Σε διάφορες αποχρώσεις κατόπιν επιλογής από την Υπηρεσία σε συσκευασίες των 15 

κιλών 
 

 

3) Τσιµεντόχρωµα (τύπου VIVE ακρυλικό της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή αντίστοιχης άλλης εταιρείας) 
  

 

Ακρυλικό χρώµα υδατικής διασποράς κατάλληλο για εσωτερική, αλλά κυρίως για εξωτερική χρήση.  

Χρησιµοποιείται για τη βαφή επιφανειών από σοβά, εµφανές µπετόν, τούβλα αµιαντοτσιµέντου κ.λ.π., 

δηλαδή υποστρωµάτων έντονα αλκαλικών, αφού έχει προηγηθεί η κατάλληλη προετοιµασία. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Εµφάνιση: Βελουτέ µατ µε στιλπνότητα  

Απόδοση: 9-11 m2 ανά στρώση, ανάλογα µε την επιφάνεια 

Αντοχή στην τριβή: ∆εν αποκαλύπτεται το υπόστρωµα έως 1.000 κύκλους 

Στέγνωµα: Στεγνό στην αφή ½ - 1 ώρα. 

Απόχρωση:  Σε διάφορες αποχρώσεις κατόπιν επιλογής από την Υπηρεσία. 

Αντοχή σε πλύσιµο-τρίψιµο: Κλάση 2 
 

 

 



 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά 

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 θερµοκρασίας.   

Να απλώνει και να δουλεύεται εύκολα. 

Να µην περιέχει βαρέα µέταλλα ούτε καρκινογόνες και τοξικές ουσίες 

 

Απόχρωση:  Σε διάφορες αποχρώσεις κατόπιν επιλογής από την Υπηρεσία σε συσκευασίες των 9 

λίτρων 
 

                                                

4) Λαδοµπογιά (τύπου EXTRA NEOCHROM  ή αντίστοιχης άλλης εταιρείας) 
 

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. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Εµφάνιση: Σατινέ και γυαλιστερή υφή 

Ιξώδες: 65-85 

Θεωρητική απόδοση (m2/l):  14-18  

Πάχος ξηρού Υµένα (µm):40 

Ελάχιστη θερµοκρασία εφαρµογής: 5 °C 

Αντοχή στο πλήσιµο: Το υπόστρωµα δεν αποκαλύπτεται τουλάχιστον µετά από 750 κύκλους 

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Να ανήκει στις κατηγορίες Α/α και Α/γ [Οριακή Τιµή ΠΟΕ 

Ευρωπαϊκής Ένωσης: 75 gr/lt (2007) και 30 gr/lt (2010)]. 

 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά 

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. 

 

Απόχρωση:  Σε διάφορες αποχρώσεις κατόπιν επιλογής από την Υπηρεσία σε συσκευασίες των 0,75 

λίτρου 

    

 

 

5) Ακρυλικό Αστάρι νερού (τύπου SMALTOPLAST UNIVERSAL PRIMER της VECHRO 

COLORS ή αντίστοιχης άλλης εταιρείας) 
 
Προστατευτικό υπόστρωµα µε αντισκοριακές, αντιµουχλικές ιδιότητες, µονωτική ικανότητα, 

εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. 

Χρησιµοποιείται για την προετοιµασία  βαφής ξύλινων και πέτρινων επιφανειών, γυψοσανίδας, 

αλουµινίου, χαλκού, γαλβανιζέ, πολυεστέρα, ασταρωµένου µετάλλου, σκληρού P.V.C και γυαλιού. 

 



Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Εµφάνιση: Σατινέ και γυαλιστερή υφή 

Ιξώδες: 4.500-6.500 

PH: 8,5-8,9 

∆είκτης κιτρινίσµατος: -0,4 

Καλυπτική ικανότητα – Λευκό: CR >98 

Καλυπτική ικανότητα – Βάσεις: CR> 95 

Θεωρητική απόδοση: (m2/l): 11-12 

Πάχος ξηρού Υµένα: 34-40 

Απόδοση:  105-15 m
2 

/lt ανά στρώση ανάλογα µε την αραίωση και την απορροφητικότητα της 

επιφάνειας 

Στέγνωµα:  στεγνό στην αφή σε 1-2 ώρες 

Επαναβαφή: 5-6 ώρες µετά την εφαρµογή ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες  

 

Αντοχή στο πλήσιµο 

Αντοχή στην έκπλυση: >20.000 παλινδροµήσεις 

Ελάχιστη θερµοκρασία εφαρµογής: 10 °C 

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):  Να ανήκει στις κατηγορίες Α/α και Α/γ [Οριακή Τιµή ΠΟΕ 

Ευρωπαϊκής Ένωσης: 75 gr/lt (2007) και 30 gr/lt (2010)]. 

 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά 

Να έχει πολύ καλή πρόσφυση σε παλιά βερνικοχρώµατα διαλύτου. 

Να παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στο πλύσιµο µε απορρυπαντικά και στην κιµωλίαση. 

Στην εφαρµογή της να έχει µαλακό – οµοιόµορφο άπλωµα και εύκολο δούλεµα. 

   

 

6) Στόκος ακρυλικός:  (τύπου ULTRA SMALTOPLAST FIX της VECHRO COLORS ή 

αντίστοιχης άλλης εταιρείας) 
 

 

Τσιµεντοειδής στόκος σε σκόνη, κατάλληλος για σπατουλάρισµα/στοκάρισµα επιφανειών από 

σοβά, µπετόν ή γυψοσανίδα εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων. 
   

Τεχνικά  χαρακτηριστικά : 

Μέγιστο πάχος εφαρµογής: 3-4 mm  

Mέγιστο πάχος κόκκων: 100 mm 

∆ιάδοση φλόγας:  άκαυστο (0)  

Πρόσφυση σε σοβά (µετά από 7 ηµέρες): 0-1 

Πρόσφυση σε µπετόν (µετά από 7 ηµέρες):  0-1 

Πρόσφυση τελικού χρώµατος µετά από αστάρωµα:  0-1 

Αντοχή στο νερό  µετά από 7 ηµέρες):  πολύ καλή  

Αντοχή θλίψης (28  ηµέρες):  7.0 ΜPa 

Αντοχή κάµψης (28 ηµέρες):  2.0 ΜPa 

Λευκότητα:  95% 

Απόδοση:  1-3 m
2 
/kg ανά στρώση, ανάλογα µε την επιφάνεια 

Χρόνος τριψίµατος:  3-4 ώρες ανάλογα µε το πάχος της στρώσης και τις καιρικές συνθήκες 

Σκληρότητα:  περίπου 51,3 

Ανακλαστικότητα:  περίπου 89,6 

 

Σε συσκευασία  σάκων  των 20  κιλών   
   

 



7) Στόκος πάστα:  (τύπου NEOPAL STUCCO της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή αντίστοιχης άλλης εταιρείας) 
 

 

Στόκος σπατουλαρίσµατος µεγάλων επιφανειών, έτοιµος προς χρήση σε εσωτερικούς τοίχους από 

σοβά, γυψοσανίδες ή µπετόν.  Να δουλεύεται και να απλώνεται εύκολα και να στεγνώνει γρήγορα  

καθώς και να τρίβεται εύκολα χωρίς πολύ σκόνη.  Η επιφάνεια να είναι λεία και οµοιόµορφη 

έτοιµη να βαφεί. 
 

 

Τύπος:  Στόκος βάσεως ειδικών ρητινών 

Κατανάλωση υλικού:  Περίπου 1 kg/m
2 
 

Πάχος εφαρµογής:  0,5-2 mm συνολικά, σε µία ή δύο στρώσεις σε σταθερές επιφάνειες 

Χρόνος αποθήκευσης:  12 µήνες σε θερµοκρασίες από 5
ο 
C έως 35

ο 
C. 

 

8) Χρώµα ∆ιαγράµµισης  (λευκό & κίτρινο)  

α) Λευκό χρώµα 

Για την προµήθεια του λευκού ακρυλικού χρώµατος διαγράµµισης οδών ισχύει το ευρωπαϊκό πρότυπο 

ΕΝ 1871 «Υλικά οριζόντιας σήµανσης οδών – Φυσικές ιδιότητες» και συγκεκριµένα οι κατηγορίες LF7 

για τον παράγοντα φωτεινότητας, UV1 για την επιταχυνόµενη γήρανση UV και BR2 για την επίδραση 

ασφάλτου. 

Επιπλέον το χρώµα πρέπει να πληροί τα παρακάτω : 

1) Να αποτελείται από χρωστική, ακρυλικές ρητίνες, και τους κατάλληλους οργανικούς διαλύτες. 

2) Όταν εφαρµόζεται στο οδόστρωµα να δίνει σταθερό υµένα µε την εξάτµιση του διαλύτη. 

3) Να συνεργάζεται µε τα υάλινα σφαιρίδια που προδιαγράφονται στο ΕΝ 1423, τα οποία κατά την 

εφαρµογή της διαγράµµισης ψεκάζονται στον υγρό υµένα του χρώµατος. 

4) Να είναι ικανό να αποτρέπει την πλήρη κάλυψη των µεγαλύτερων σφαιριδίων λόγω τριχοειδούς 

ανύψωσης και να εξασφαλίζει στα σφαιρίδια τη µέγιστη πρόσφυση, ώστε να προκύπτει λωρίδα 

διαγράµµισης πολύ ανθεκτική στη γήρανση και στη φθορά. 

5) Να είναι καλά αναµεµειγµένο, να µην κατακάθεται και να µη συσσωµατώνεται µόνιµα µέσα στο 

δοχείο µετά περίοδο αποθήκευσης τουλάχιστον ενός (1) έτους και να επανέρχεται εύκολα µε ανάδευση 

στην αρχική του κατάσταση. 

6) Όταν ξηραίνεται στην επιφάνεια του οδοστρώµατος να δίνει υµένα µε καλή πρόσφυση, που δε 

µεταβάλλεται αισθητά ο χρωµατισµός του µε την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας, της κυκλοφορίας 

και της παρόδου του χρόνου. 

7) Να εφαρµόζεται εύκολα και οµοιόµορφα µε τα µηχανήµατα διαγράµµισης οδών. 

8) Να έχει περιεκτικότητα σε TiO2 ≥ 13% κ.β. Το ποσοστό TiO2 στο χρώµα προσδιορίζεται σύµφωνα 

µε το ASTM D1394 – αναγωγική µέθοδος JONES. 

9) Να έχει ιξώδες 70 – 80 K.U. (KREBS UNITS). Το ιξώδες προσδιορίζεται σύµφωνα µε το ASTM 

D562. 

10) Να έχει χρόνο ξήρανσης (NO PICK-UP TIME) ≤ 20min. Ο χρόνος ξήρανσης προσδιορίζεται 

σύµφωνα µε το ASTM D711. 

11) Να έχει λεπτότητα κόκκων (HEGMAN) ≥ 3. Η λεπτότητα κόκκων προσδιορίζεται σύµφωνα µε το 

ASTM D1210. 

12) Να έχει αντοχή σε φθορά µετά θέρµανση ≥ 50kg. Η αντοχή σε φθορά µετά θέρµανση 

προσδιορίζεται ως ακολούθως : 

Το χρώµα εφαρµόζεται σε ξηρό υµένα πάχους περίπου 80µm πάνω σε γυάλινο δοκίµιο διαστάσεων 

15cm Χ 7cm, καλά καθαρισµένο µε διαλύτη. Το πάχος του ξηρού υµένα προσδιορίζεται 24 ώρες µετά 



τη διάστρωση. Το δοκίµιο θερµαίνεται σε πυριαντήριο επί 3 ώρες, σε θερµοκρασία 105οC – 110οC και 

εν συνεχεία κλιµατίζεται επί 30 λεπτά σε θερµοκρασία 25οC ± 2οC και σχετική υγρασία 50% ± 5%. 

Το δοκίµιο υποβάλλεται σε δοκιµασία φθοράς σύµφωνα µε το ASTM D968. Η άµµος που 

χρησιµοποιείται είναι η πρότυπη άµµος CEN EN 196-1. 

13) Το χρώµα δεν πρέπει να παρουσιάζει ρηγµατώσεις, απολεπίσεις ή απώλεια πρόσφυσης όταν 

δοκιµάζεται, όπως περιγράφεται ακολούθως : 

Το χρώµα εφαρµόζεται µε υµενογράφο σε υγρό υµένα 127µm πάνω σε πλακίδιο λευκοσιδήρου 

διαστάσεων 7,5cm Χ 12,5cm και βάρους 1,6 έως 2,1 kg/m2, καλά καθαρισµένο µε διαλύτη. Ο υµένας 

ξηραίνεται στους 21οC – 26οC σε οριζόντια θέση επί 18ωρο, στη συνέχεια θερµαίνεται σε πυριαντήριο, 

σε θερµοκρασία 55οC ± 2οC επί 2ωρο, ψύχεται σε θερµοκρασία δωµατίου τουλάχιστον επί µισή ώρα 

και κάµπτεται γύρω από ξύλινη ράβδο διαµέτρου 12,5cm. 

14) Το χρώµα δεν πρέπει να παρουσιάζει απώλεια πρόσφυσης, ξεφλουδίσµατα ή άλλες αλλοιώσεις 

εκτός µιας ελαφράς απώλειας της στιλπνότητάς του, όταν δοκιµάζεται ως ακολούθως '3A 

Το χρώµα εφαρµόζεται µε υµενογράφο σε υγρό υµένα 380µm σε καθαρό γυάλινο δοκίµιο. Ο υµένας 

ξηραίνεται στους 21οC – 26οC σε οριζόντια θέση επί 72 ώρες. Το δοκίµιο εµβαπτίζεται ακολούθως 

κατά το ήµισυ σε αποσταγµένο νερό σε θερµοκρασία δωµατίου για 18 ώρες, αφήνεται να ξηρανθεί στον 

αέρα επί 2ωρο και εξετάζεται. 

15) Το χρώµα όταν ψεκάζεται σε οριζόντιες επιφάνειες λαµαρίνας ή αλουµινίου και σε πάχος υγρού 

υµένα περίπου 400µm, πρέπει να δίνει υµένα, ο οποίος όταν ξηραίνεται να παρουσιάζει επιφάνεια λεία, 

οµοιόµορφη, χωρίς ανωµαλίες και τραχύτητα ή οποιαδήποτε άλλη ασυνέχεια. Το χρώµα δεν πρέπει να 

παρουσιάζει ραβδώσεις ή διαχωρισµό όταν ψεκάζεται σε καθαρό γυαλί. 

16) Η δοκιµή της αποθήκευσης θα γίνεται σύµφωνα µε το ASTM D1309 και πρέπει να είναι ≥6. 

Tο ΚΕ∆Ε προς το παρόν δεν έχει τον απαιτούµενο από το ΕΝ 1871 εξοπλισµό για τη δοκιµή αυτή, η δε 

εναλλακτική λύση του Ευρωπαϊκού Προτύπου (φυσική αποθήκευση 6 µηνών) είναι πρακτικά αδύνατη 

για την εµπρόθεσµη διεξαγωγή του διαγωνισµού. 

Ως προς τη δειγµατοληψία ισχύει η προδιαγραφή που εγκρίθηκε µε την απόφαση ΒΜ5/30757/(ΦΕΚ 

799 τ.Β΄/9-11-84). Για τη συσκευασία ισχύει η § 3.1 του «Τεύχους Οδηγιών κατασκευής 

διαγραµµίσεων οδών µε λευκό ή κίτρινο χρώµα» έτους 1982. 

Οι επιπλέον έλεγχοι που δεν προβλέπονται στο ΕΝ 1871 θεωρούνται αναγκαίοι, δεδοµένου ότι δεν 

γίνονται οι έλεγχοι επιδόσεων των χρωµάτων σύµφωνα µε το ΕΝ 1436 «Επιδόσεις διαγραµµίσεων 

οδών, (τεχνικά χαρακτηριστικά)». 

Επιπλέον των ανωτέρω και σύµφωνα µε το υπ. αρ. 3012678/1852/99/19-7-99 έγγραφο του Γενικού 

Χηµείου του Κράτους, εφόσον πρόκειται για παρασκεύασµα που ταξινοµείται ως επιβλαβές και 

εύφλεκτο, σύµφωνα µε την Απόφαση Α.Χ.Σ. 1197/89 (ΦΕΚ 567 /Β /90) «Περί επικινδύνων 

παρασκευασµάτων» και το παρ/µα Ι της Απόφασης Α.Χ.Σ. 378/94 (ΦΕΚ 705 /Β /20-9-94) «Περί 

επικινδύνων ουσιών», θα επισηµαίνεται µε τα σύµβολα κινδύνου F, Xn, τις ενδείξεις που αφορούν τους 

ιδιαίτερους κινδύνους – φράσεις R: R11 πολύ εύφλεκτο και R 20 επιβλαβές όταν εισπνέεται, καθώς και 

τις τυποποιηµένες οδηγίες προφύλαξης – φράσεις S: 

• S 16 µακριά από πηγές ανάφλεξης – απαγορεύεται το κάπνισµα, 

• S 25 αποφεύγετε την επαφή µε τα µάτια, 

• S 29 µην αδειάζετε το περιεχόµενο στην αποχέτευση, 

• S 33 λάβετε προστατευτικά µέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. 

Επίσης το επικίνδυνο παρασκεύασµα θα συνοδεύεται από «δελτίο δεδοµένων ασφαλείας» σύµφωνα µε 

το άρθρο 3 της Απόφασης Α.Χ.Σ. 508/91 (ΦΕΚ 886/Β/30-10-91) «Περί καθορισµού κανόνων για το 

σύστηµα ειδικής πληροφόρησης σχετικά µε τα επικίνδυνα παρασκευάσµατα», όπως αυτή 

τροποποιήθηκε µε την Απόφαση Α.Χ.Σ. 47/95 (ΦΕΚ 431/Β/17-5-95). 

 



β) Κίτρινο χρώµα 

Για την προµήθεια του κίτρινου ακρυλικού χρώµατος διαγράµµισης οδών ισχύει το  ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1871 «Υλικά οριζόντιας σήµανσης οδών – Φυσικές ιδιότητες» και συγκεκριµένα οι 

κατηγορίες LF2 (β≥0,50) για τον παράγοντα φωτεινότητας, UV1 για την επιταχυνόµενη γήρανση UV 

και BR2 (∆β≤0,05) για την επίδραση ασφάλτου. 

Επιπλέον το χρώµα πρέπει να πληροί τα παρακάτω : 

1) Να αποτελείται από χρωστική, ακρυλικές ρητίνες, και τους κατάλληλους οργανικούς διαλύτες. 

2) Όταν εφαρµόζεται στο οδόστρωµα να δίνει σταθερό υµένα µε την εξάτµιση του διαλύτη. 

3) Να συνεργάζεται µε τα υάλινα σφαιρίδια που προδιαγράφονται στο ΕΝ 1423, τα οποία κατά 

την εφαρµογή της διαγράµµισης ψεκάζονται στον υγρό υµένα του χρώµατος. 

4) Να είναι ικανό να αποτρέπει την πλήρη κάλυψη των µµεγαλύτερων σφαιριδίων λόγω τριχοειδούς 

ανύψωσης και να εξασφαλίζει στα σφαιρίδια τη µµέγιστη πρόσφυση, ώστε να προκύπτει λωρίδα 

διαγράµµισης πολύ ανθεκτική στη γήρανση και στη φθορά. 

5) Να είναι καλά αναµεµειγµένο, να µην κατακάθεται και να µη συσσωµατώνεται µόνιµα µέσα στο 

δοχείο µετά από περίοδο αποθήκευσης τουλάχιστον ενός (1) έτους και να επανέρχεται εύκολα µε 

ανάδευση στην αρχική του κατάσταση. 

6) Όταν ξηραίνεται στην επιφάνεια του οδοστρώµατος να δίνει υµένα µε καλή πρόσφυση, που δε 

µµεταβάλλεται αισθητά ο χρωµατισµός του µε την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας, της 

κυκλοφορίας και της παρόδου του χρόνου. 

7) Να εφαρµόζεται εύκολα και οµοιόµορφα µε τα µηχανήµατα διαγράµµισης οδών. 

8) Να έχει ιξώδες 70 – 80 K.U. (KREBS UNITS). Το ιξώδες προσδιορίζεται σύµφωνα µε το 

ASTM D562. 

9) Να έχει χρόνο ξήρανσης (NO PICK-UP TIME) ≤ 20min. Ο χρόνος ξήρανσης προσδιορίζεται 

σύµφωνα µε το ASTM D711. 

10) Να έχει λεπτότητα κόκκων (HEGMAN) ≥ 3. Η λεπτότητα κόκκων προσδιορίζεται σύµφωνα 

µε το ASTM D1210. 

11) Να έχει αντοχή σε φθορά µετά θέρµανση ≥ 43kg. Η αντοχή σε φθορά µετά θέρµανση 

προσδιορίζεται ως ακολούθως : 

To χρώµα εφαρµόζεται σε ξηρό υµένα πάχους περίπου 80µm πάνω σε γυάλινο δοκίµιο διαστάσεων 

15cm Χ 7cm, καλά καθαρισµένο µε διαλύτη. Το πάχος του ξηρού υµένα προσδιορίζεται 24 ώρες µετά 

τη διάστρωση. Το δοκίµιο θερµαίνεται σε πυριαντήριο επί 3 ώρες, σε θερµοκρασία 105– 110οC και εν 

συνεχεία κλιµατίζεται επί 30 λεπτά σε θερµοκρασία 25οC ± 2οC και σχετική υγρασία 50% ± 5%. 

Το δοκίµιο υποβάλλεται σε δοκιµασία φθοράς σύµφωνα µε το ASTM D968. Η άµµος που 

χρησιµοποιείται είναι η πρότυπη άµµος CEN EN 196-1. 

12) Το χρώµα δεν πρέπει να παρουσιάζει ρηγµατώσεις, απολεπίσεις ή απώλεια πρόσφυσης όταν 

δοκιµάζεται όπως περιγράφεται ακολούθως : 

Το χρώµα εφαρµόζεται µε υµενογράφο σε υγρό υµένα 127µm πάνω σε πλακίδιο λευκοσιδήρου 

διαστάσεων 7,5cm Χ 12,5cm και βάρους 1,6 έως 2,1 kg/m2, καλά καθαρισµένο µε διαλύτη. Ο υµένας 

ξηραίνεται στους 21οC – 26οC σε οριζόντια θέση επί 18ωρο, στη συνέχεια θερµαίνεται σε πυριαντήριο, 

σε θερµοκρασία 55οC ± 2οC επί 2ωρο, ψύχεται σε θερµοκρασία δωµατίου τουλάχιστον επί µισή ώρα 

και κάµπτεται γύρω από ξύλινη ράβδο διαµέτρου 12,5cm. 

13) Το χρώµα δεν πρέπει να παρουσιάζει απώλεια πρόσφυσης, ξεφλουδίσµατα ή άλλες αλλοιώσεις 

εκτός µιας ελαφριάς απώλειας της στιλπνότητάς του, όταν δοκιµάζεται ως ακολούθως : 

Το χρώµα εφαρµόζεται µε υµενογράφο σε υγρό υµένα 380 µm σε καθαρό γυάλινο δοκίµιο. 

Ο υµένας ξηραίνεται στους 21οC – 26οC σε οριζόντια θέση επί 72 ώρες. Το δοκίµιο εµβαπτίζεται 

ακολούθως κατά το ήµισυ σε αποσταγµένο νερό σε θερµοκρασία δωµατίου για 18 ώρες, αφήνεται να 

ξηρανθεί στον αέρα επί 2ωρο και εξετάζεται. 



14) Το χρώµα όταν ψεκάζεται σε οριζόντιες επιφάνειες λαµαρίνας ή αλουµινίου και σε πάχος υγρού 

υµένα περίπου 400µm, πρέπει να δίνει υµένα, ο οποίος όταν ξηραίνεται να παρουσιάζει επιφάνεια λεία, 

οµοιόµορφη, χωρίς ανωµαλίες και τραχύτητα ή οποιαδήποτε άλλη ασυνέχεια. 

Το χρώµα δεν πρέπει να παρουσιάζει ραβδώσεις ή διαχωρισµό όταν ψεκάζεται σε καθαρό γυαλί. 

15) Η δοκιµή της αποθήκευσης θα γίνεται σύµφωνα µε το ASTM D1309 και πρέπει να είναι ≥ 6. 

Το ΚΕ∆Ε προς το παρόν δεν έχει τον απαιτούµενο από το ΕΝ 1871 εξοπλισµό για τη δοκιµή αυτή, η δε 

εναλλακτική λύση του Ευρωπαϊκού Προτύπου (φυσική αποθήκευση 6 µηνών) είναι πρακτικά αδύνατη 

για την εµπρόθεσµη διεξαγωγή του διαγωνισµού. 

Ως προς τη δειγµατοληψία ισχύει η προδιαγραφή που εγκρίθηκε µε την απόφαση ΒΜ5 /30757 /18-10-

84 (ΦΕΚ 799, τ. Β΄/9-11-84). Για τη συσκευασία ισχύει η § 3.1 του «Τεύχους Οδηγιών κατασκευής 

διαγραµµίσεων οδών µε λευκό ή κίτρινο χρώµα» έτους 1982. 

Οι επιπλέον έλεγχοι που δεν προβλέπονται στο ΕΝ 1871 θεωρούνται αναγκαίοι, δεδοµένου ότι δεν 

γίνονται οι έλεγχοι επιδόσεων των χρωµάτων σύµφωνα µε το ΕΝ 1436 «Επιδόσεις διαγραµµίσεων 

οδών, (τεχνικά χαρακτηριστικά)». 

Επιπλέον των ανωτέρω και σύµφωνα µε το υπ. αρ. 3012678/1852/99/19-7-99 έγγραφο του Γενικού 

Χηµείου του Κράτους, εφόσον πρόκειται για παρασκεύασµα που ταξινοµείται ως επιβλαβές και 

εύφλεκτο, σύµφωνα µε την Απόφαση Α.Χ.Σ. 1197/89 (ΦΕΚ 567 /Β /90) «Περί επικινδύνων 

παρασκευασµάτων» και το παρ/µα Ι της Απόφασης Α.Χ.Σ. 378/94 (ΦΕΚ 705/Β΄/20-9-94) «Περί 

επικινδύνων ουσιών», θα επισηµαίνεται µε τα σύµβολα κινδύνου F, Xn, τις ενδείξεις που αφορούν τους 

ιδιαίτερους κινδύνους – φράσεις R : R11 πολύ εύφλεκτο και R 20 επιβλαβές όταν εισπνέεται, καθώς και 

τις τυποποιηµένες οδηγίες προφύλαξης – φράσεις S : 

• S 16 µακριά από πηγές ανάφλεξης – απαγορεύεται το κάπνισµα, 

• S 25 αποφεύγετε την επαφή µε τα µάτια, 

• S 29 µην αδειάζετε το περιεχόµενο στην αποχέτευση, 

• S 33 λάβετε προστατευτικά µέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. 

Επίσης το επικίνδυνο παρασκεύασµα θα συνοδεύεται από «δελτίο δεδοµένων ασφαλείας» σύµφωνα µε 

το άρθρο 3 της Απόφασης Α.Χ.Σ. 508/91 (ΦΕΚ 886/Β΄/30-10-91) «Περί καθορισµού κανόνων για το 

σύστηµα ειδικής πληροφόρησης σχετικά µε τα επικίνδυνα παρασκευάσµατα», όπως αυτή 

τροποποιήθηκε µε την Απόφαση Α.Χ.Σ. 47/95 (ΦΕΚ 431/Β΄/17-5-95). 

 
 
9)Υαλοσφαιρίδια διαγραµµίσεων  

Ισχύει το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1423 «Υλικά επίπασης, υάλινα σφαιρίδια, αντιολισθητικά 
αδρανή και µείγµατα αυτών», σε συνδυασµό µε το ∆14β/οικ. 57023/17-04-03 έγγραφο του 
Κ.Ε.∆.Ε.. για τη δειγµατοληψία ισχύει η προδιαγραφή, που εγκρίθηκε µε την απόφαση 
ΒΜ5/30757/18-10-84 (ΦΕΚ 799/Β/09-11-1984) και για τη συσκευασία ισχύουν οι Παρ. 4.1 και 
4.1.6. του «Τεύχος οδηγιών κατασκευής διαγραµµίσεων οδών µε λευκό ή κίτρινο χρώµα», 
έτους 1982. 
 
Τα γυάλινα σφαιρίδια διαγράµµισης πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Ευρωπαικού  
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1423 και να έχουν την ακόλουθη κοκκοµετρική διαβάθµιση: 
 
 

Κόσκινα ISO 565 – R40/3 µm  
  

850  
710  
425  
250  

Συνολικό συγκρατούµενο βάρος %  
  

0 έως 2  
0 έως 10  

25 έως 65  
65 έως 95  



150  95 έως100 
 
Το 80% της συνολικής ποσότητας των σφαιριδίων πρέπει να φέρει επικάλυψη πρόσφυσης και  
το 20% επικάλυψη επίπλευσης.  
 

 

10)∆ιαλυτικό:  Γενικής Χρήσης 

 

 
11)∆ιαλυτικό Νίτρου:    Γενικής χρήσης  

 

 

12)Συντηρητικό λάδι ξύλου:  (τύπου VIVEXYL της ΒΙΒΕΧΡΩΜ  ή αντίστοιχης άλλης εταιρείας) 
 

Άχρωµο ειδικά επεξεργασµένο λάδι συνδυασµένο µε κερί αδιαβροχοποίησης για τη συντήρηση και το 

φρεσκάρισµα σκληρών ξύλων όπως τικ, µαόνι, ιρόκο και άλλα εξωτικά ξύλα. Κατάλληλο για 

εσωτερική και εξωτερική χρήση. 

 

Ειδικό βάρος:  0,80 -1,00 
Σηµείο βρασµού: 140ο C 
Σηµείο ανάφλεξης:  38ο C 
Απόδοση: 10-14 m2/lt. 
ΠΟΕ:  Τιµή Ε.Ε. 500 gr./lt (2007) 
                             400 gr./lt (2010) 
Αραίωση:  Έτοιµο προς χρήση.  
 
Σε συσκευασία  0.75 λίτρων    
 

∆ράµα  25-04–2014 

 

 

 

Θεωρήθηκε 
                                                                                             

    Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης                      Η Προϊσταµένη της ∆/νσης              Ο 

Προϊστάµενος της ∆/νσης              
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας       Τεχνικών Υπηρεσιών      Περιβάλλοντος  & 

Πρασίνου 

              & Πολιτισµού 

 

 

 Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης       Ιωάννα Παπαδοπούλου           Λαζαρίδης 
Λάζαρος           
                 

                 Ο Συντάξας  
  Ο Προϊστάµενος του Αυτοτελούς    Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος 
Τµήµατος Οικονοµικής Ανάπτυξης     Προµηθειών 
 

 

 

         Αριστείδης Γιαννάκου           Μιλτιάδης Μελιάδης 



            
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ  

    ∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ  

    ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. 

    ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ χρωµάτων και συναφών υλικών για την 
επισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων του ∆ήµου 

∆ράµας (κτίρια, πάρκα, πλατείες, κοιµητήρια, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, διαγράµµιση οδών, κτλ),   έτους 2014  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Για τη σύνταξη του προϋπολογισµού της προµήθειας λήφθηκαν υπόψη οι τρέχουσες τιµές εµπορίου 

των αντίστοιχων ειδών, µετά από έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από της υπηρεσία. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 28.587,60 € 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, όπως αναγράφεται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί. 

Α/Α Περιγραφή 

Μονάδα 

Μέτρησης 
(λίτρο, κιλό, 

τεµάχιο) 

Ποσότητα 

Τιµή µονάδος 
(λίτρου, κιλού, 

τεµαχίου ) 

 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Καθαρή Αξία 

 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Πλαστικό οικολογικό 

χρώµα     (10 lt.) 
------ ------ 

1. ∆/νση Τεχ. Υπ. 25 837,50 

2. ∆/νση Κοιν. 

Προσ., Παιδ. & 

Πολ. 

80 2.680,00 
1 

3. ∆/νση Περ. & 

Πρασ. 

∆οχεία 

30 

33,50 

1.005,00 

Υδρόχρωµα     (15 kg.) ------ ------ 

1. ∆/νση Τεχ. Υπ. 40 360,00 

2. ∆/νση Κοιν. 

Προσ., Παιδ. & 

Πολ. 

65 585,00 2 

3. ∆/νση Περ. & 

Πρασ. 

∆οχεία 

12 

9,00 

108,00 

Τσιµεντόχρωµα     (9 lt.)                                                        ------ ------ 

1. ∆/νση Τεχ. Υπ. 45 1.440,00 

2. ∆/νση Κοιν. 

Προσ., Παιδ. & 

Πολ. 

86 2.752,00 3 

3. ∆/νση Περ. & 

Πρασ. 

∆οχεία 

33 

32,00 

1.056,00 

Λαδοµπογιά     (0,75 lt.)                                                                        ------ ------ 

1. ∆/νση Τεχ. Υπ. 272 1.550,40 
4 2. ∆/νση Κοιν. 

Προσ., Παιδ. & 

Πολ. 

∆οχεία 

200 

5,70 

1.140,00 

Αστάρι νερού ------ ------ 

1. ∆/νση Τεχ. Υπ. 300 660,00 
5 2. ∆/νση Κοιν. 

Προσ., Παιδ. & 

Πολ. 

Λίτρα 

150 

2,20 

330,00 

6 
Στόκος ακρυλικός    
 (20 kg.) 

Σάκοι ------ 8,13 40,65 

                                                                                 



1. ∆/νση Τεχ. Υπ 5 

Στόκος πάστα ------ 

7 1. ∆/νση Κοιν. 

Προσ., Παιδ. & 

Πολ. 

Κιλά 
180 

0,49     88,20 

∆ιαλυτικό ------ ------ 

1. ∆/νση Τεχ. Υπ. 50 100,00 
8 2. ∆/νση Κοιν. 

Προσ., Παιδ. & 

Πολ. 

Λίτρα 

50 

2,00 

100,00 

∆ιαλυτικό νίτρο ------   ------ 

1. ∆/νση Τεχ. Υπ. 100 285,00 9 
2. Αυτ. Τµήµα Τοπ. 

Οικ. Ανάπ. 

Λίτρα 

60 

2,85 

171,00 

Συντηρητικό λάδι ξύλου     

(0.75 lt.) 
----- 

10 

1. ∆/νση Τεχ. Υπ. 

∆οχεία 

68 

6,50   442,00 

Χρώµα διαγράµµισης 
(υψηλής 
ανακλαστικότητας) 

------     ------ 

1. ∆/νση Τεχ. Υπ. 2000 5.840,00 

2. ∆/νση Κοιν. 

Προσ., Παιδ. & 

Πολ. 

150 438,00 

11 

3. Αυτ. Τµήµα Τοπ. 

Οικ. Ανάπ. 

Κιλά 

400 

2,92 

1.168,00 

Υαλοσφαιρίδια ------ 
12 

1. ∆/νση Τεχ. Υπ. 
Κιλά 

40 
1,63     65,20 

Σύνολο Καθαρής Αξίας 23.241,95 

Φ.Π.Α. 23% 5.345,65 

Σύνολο µε Φ.Π.Α. 28.587,60 

                                                                                                 ∆ράµα    25–04–2014 

Θεωρήθηκε 
                                                                                            
    Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης                      Η Προϊσταµένη της ∆/νσης              Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης              
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας       Τεχνικών Υπηρεσιών      Περιβάλλοντος  & Πρασίνου 

              & Πολιτισµού 

 

 

 Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης       Ιωάννα Παπαδοπούλου            Λαζαρίδης Λάζαρος           
                 

                 Ο Συντάξας  
  Ο Προϊστάµενος του Αυτοτελούς    Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος 
Τµήµατος Οικονοµικής Ανάπτυξης     Προµηθειών 
 

 

 

 

 

         Αριστείδης Γιαννάκου           Μιλτιάδης Μελιάδης 

 

 

 



 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  __________________________________________________ 

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ:  ____________________________________________________________ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:  __________________________________________________________ 

ΤΗΛ:  __________________________________________________________________ 

ΦΑΞ:  __________________________________________________________________ 

Ε-MAIL:  _______________________________________________________________ 

 

 

 

Προς την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού για την   
Προµήθεια χρωµάτων και συναφών υλικών για την επισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων του ∆ήµου ∆ράµας (κτίρια, πάρκα, 

πλατείες, κοιµητήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, διαγράµµιση οδών, κτλ),   έτους 2014 

 
 

Αφού  έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προµήθειας  προσφέρω: 

 

Α/

Α 
Περιγραφή 

Μονάδα 

Μέτρησης 
(λίτρο, 

κιλό, 

τεµάχιο κτλ) 

Ποσότητα 

Τιµή Μονάδος 
(λίτρου, 

κιλού, 

τεµαχίου κτλ) 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Καθαρή Αξία 

(αριθµητικώς) 
 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

Καθαρή αξία 

(ολογράφως) 
 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

1 
Πλαστικό οικολογικό 

χρώµα     (10 lt.) 
∆οχεία 135 

   

2 Υδρόχρωµα     (15 kg.) ∆οχεία 117    

3 Τσιµεντόχρωµα    (9 lt.)                 ∆οχεία 164    

4 Λαδοµπογιά   (0,75 lt.)                                                                        ∆οχεία 472    

5 Αστάρι νερού Λίτρα 450       



6 Στόκος ακρυλικός   (20 kg.) Σάκοι 5    

7 Στόκος πάστα Κιλά 180    

8 ∆ιαλυτικό Λίτρα 100    

9 ∆ιαλυτικό νίτρο Λίτρα 160    

10 
Συντηρητικό λάδι ξύλου     

(0.75 lt.) 
∆οχεία 68 

   

11 

Χρώµα διαγράµµισης 

(υψηλής 

ανακλαστικότητας) 

Κιλά 2550 

   

12 Υαλοσφαιρίδια Κιλά 40    

Σύνολο καθαρής αξίας    

ΦΠΑ  23%  

Σύνολο  µε ΦΠΑ   

                                                                                                      

 

 

 

 

                                                                                             Ο / Η ΠΡΟΣΦΕΡ…… 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              (υπογραφή-σφραγίδα) 

 
 

 
 
 
 
 

         



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 

 
ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 

 

 

 

      

                    Προς:   ∆ήµο 

∆ράµας 
                                                        

Ηµεροµηνία ______________ 
 

 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ  

ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΚΑΘΕ  ΠΡΟΜΗΥΕΥΤΗΣ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΤΩΝ ΟΣΩΝ 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 
 

 

 

 

Κάθε προµηθευτής θα πρέπει να δίνει τα δικά του στοιχεία σε αντιστοιχία µε τα παρακάτω.  Όπου 

τοποθετούνται νούµερα χρόνων, αποδόσεων, νοείται ότι αυτά θα πρέπει να ταιριάζουν µε αυτά των 

προϊόντων πού προσφέρονται. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α 
 

Α/Α 

1. 

Περιγραφή 

Ζητούµενου 

Είδους 

2. 

Περιγραφή Προσφερόµενου Είδους 

1. 

Πλαστικό 

οικολογικό χρώµα     

(10 lt.) 

 

2. 
Υδρόχρωµα     (15 

kg.) 

 

3. 
Τσιµεντόχρωµα     

(9 lt.)                                                        

 

4. 
Λαδοµπογιά   

(0,75 lt.)                                         

 

5. Αστάρι νερού 
 

6. 
Στόκος ακρυλικός    

 (20 kg.) 

 

7. Στόκος πάστα 
 



8. ∆ιαλυτικό 
 

9. ∆ιαλυτικό νίτρο 
 

10. 
Συντηρητικό λάδι 

ξύλου     (0.75 lt.) 

 

11. 

Χρώµα 

διαγράµµισης 

(υψηλής 

ανακλαστικότητας) 

 

12. Υαλοσφαιρίδια 
 

 

 

Στη στήλη Νο 2 να συµπληρωθεί  µε την πρόταση «Οι τεχνικές προδιαγραφές του είδος  είναι 
σύµφωνες µε τις περιγραφές των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης».  Τυχόν παρατηρήσεις 

ή διαφοροποιήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών  να συµπληρωθούν στο παρακάτω πίνακα. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β 

Α/Α 

 

Περιγραφή 

Ζητούµενου 

Είδους 

Παρατηρήσεις 

1. 

Πλαστικό 

οικολογικό χρώµα     

(10 lt.) 

 

2. 
Υδρόχρωµα     (15 

kg.) 

 

3. 
Τσιµεντόχρωµα     

(9 lt.)                                                        

 

4. 
Λαδοµπογιά   

(0,75 lt.)                                                                        

 

5. Αστάρι νερού 

 

6. 
Στόκος ακρυλικός    

 (20 kg.) 

 

7. Στόκος πάστα 

 

8. ∆ιαλυτικό 

 



9. ∆ιαλυτικό νίτρο 

 

10. 
Συντηρητικό λάδι 

ξύλου     (0.75 lt.) 

 

11. 

Χρώµα 

διαγράµµισης 

(υψηλής 

ανακλαστικότητας) 

 

12. Υαλοσφαιρίδια 

 

           

 

                                                                                                                                                  

                                                                                                 Ο / Η Προσφέρων / Προσφέρουσα  

 

 

 

 

 

(Υπογραφή & Σφραγίδα)  

 



 2.Την ψήφιση πιστώσεων σε βάρος των Κ.Α 10.6662.01  ποσού 4.000 €, ΚΑ 

15.6662.01 ποσού 10.000 €,   ΚΑ 30.6662.21 ποσού 15.000 € και  ΚΑ 45.6662.05 

ποσού 3.000 €,  αντίστοιχα, µε τίτλους «Προµήθεια χρωµάτων», οικονοµικού έτους 

2014.  

       
3. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο  
∆ράµας. 
 
 

                   Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ  144/2014. 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Ο πρόεδρος      Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη 

     ∆έσποινα Σιδηροπούλου 

 

 


