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                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
Α   Π   Ο   Σ   Π   Α   Σ   Μ   Α 

ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ  8ης/28-03-2016  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  TΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ∆. ∆ΡΑΜΑΣ 

 
Αριθµός Απόφασης: 
 

 

61/2016 
 
  

ΘΕΜΑ: 

 

Έγκριση όρων δηµοπράτησης  του πρό- 

χειρου  ανοικτού  µειοδοτικού  διαγωνισ- 

µού µε σφραγισµένες προσφορές για την 

« Προµήθεια Χρωµάτων & Συναφών Ει- 

δών », για την επισκευή  και  συντήρηση 

των  εγκαταστάσεων του ∆ήµου ∆ράµας 

(κτίρια,  πάρκα, πλατείες, κοιµητήρια, αθ- 

λητικές  εγκαταστάσεις, διαγράµµιση ο- 

δών κτλ) έτους 2016, συνολικού προϋπο- 

λογισµού  24.991,51 € συµπεριλαµβανο-
µένου του Φ.Π.Α. 

     
              Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 28η  Μαρτίου  2016, ηµέρα   
∆ευτέρα και ώρα 11.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. 
∆ράµας, υπό  την προεδρία του αντιπροέδρου υπό  του αντιπροέδρου της κ. 
Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, µετά από την 11367/23-03-2016 γραπτή πρόσκλησή του 
προέδρου της κ. Μαµσάκου Χριστόδουλου ∆ηµάρχου ∆ράµας  , που γνωστοποιήθηκε 
σε καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.  3852/2010 (ΦΕΚ 87  Α/7-6-2010). 

 

       Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών, βρέθηκαν 
παρόντα 7 µέλη: 

 
 

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
2. Μουρβετίσης Μιχαήλ 
3. Ηλιάδης Νικόλαος  
4. Σολάκης Άγγελος 
5. Βασιλειάδης Αναστάσιος  
6. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος    
7. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1. Μαµσάκος Χριστόδουλος  
2. Ζαχαριάδης Παύλος         
 

       
        Το τακτικό µέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 

απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. 
Μουρβετίδης Μιχαήλ. 

 

         Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  ∆ήµου  ∆ράµας, 
γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου  ∆ράµας, ο  κ. αντιπρόεδρος 
κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης στα θέµατα 
της ηµερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   
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           O κ. Αντιπρόεδρος εισηγούµενος το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιά- 

ζει στα µέλη της επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 10801 / 18 -03-2016 έγγραφο της ∆ιεύ- 

θυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του  ∆ήµου ∆ράµας σχετικά µε το θέµα περί «Έγκρι- 

               σης όρων δηµοπράτησης  του πρόχειρου  ανοικτού  µειοδοτικού  διαγωνισµού µε 

σφραγισ-µένες προσφορές για την «Προµήθεια Χρωµάτων & Συναφών Ειδών», για 

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

πλατείες, κοιµητήρια, αθλητικές  εγκαταστάσεις, διαγράµµιση οδών κτλ) έτους 2016, 

συνολικού προϋπολογισµού  24.991,51 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.», και 

καλεί τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

       Στη συνέχεια ο κ. Αντιπρόεδρος, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο, έχει όπως 
παρακάτω: 
   
       «Σας στέλνουµε σχέδιο όρων δηµοπράτησης πρόχειρου (συνοπτικού) ανοικτού 

µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές για την «Προµήθεια Χρωµάτων & 

Συναφών Ειδών»  για την επισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων του ∆ήµου 

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

οδών κτλ)  έτους 2016, συνολικού προϋπολογισµού  24.991,51 € συµπεριλαµβανο-

µένου του  Φ.Π.Α. µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή. 
 

Παρακαλούµε να λάβετε απόφαση  για:  

1) την έγκριση των όρων δηµοπράτησης του ανωτέρω  πρόχειρου (συνοπτικού)  

ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια Χρωµάτων & Συναφών 

Ειδών» για την επισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων του ∆ήµου ∆ράµας 

(κτίρια, πάρκα, πλατείες, κοιµητήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις ,διαγράµµιση 

οδών κτλ)  έτους 2016   συνολικού προϋπολογισµού  24.991,51 € 

συµπεριλαµβανοµένου του  Φ.Π.Α.  
 

2) την ψήφιση πιστώσεων σε βάρος των: 

Κ.Α 10.6662.01    4.000,00 € 

Κ.Α. 15.6662.01    5.000,00 €    

Κ.Α. 30.6662.21                15.000,00 €    

Κ.Α. 45.6662.05    1.000,00 € 

       µε τίτλους «Προµήθεια χρωµάτων», οικονοµικού έτους 2016..» 

                                                                  

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 

 

Έλαβε γνώση του έγγραφου της υπηρεσίας, είδε τις διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 
3852/2010, τις διατάξεις του  ΕΚΠΟΤΑ  καθώς και την εισήγηση της υπηρεσίας 

 

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

• ΕΓΚΡΙΝΕΙ τους όρους δηµοπράτησης και  την  διεξαγωγή  πρόχειρου  ανοικτού  

µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές για την «Προµήθεια Χρωµάτων  

& Συναφών Ειδών», για την επισκευή  και  συντήρηση των  εγκαταστάσεων του ∆ήµου  

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

οδών κτλ ) έτους 2016, συνολικού προϋπολογισµού  24.991,51 € συµπεριλαµβανοµέ- 

νου του Φ.Π.Α., και οι οποίοι ακολουθούν όπως παρακάτω: 
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                                                                     ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

Περίληψη:  ∆ιακήρυξη �ρόχειρου (συνο�τικού) ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την 

Προµήθεια Χρωµάτων & Συναφών Ειδών για την ε�ισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων 

του ∆ήµου ∆ράµας (κτίρια, �άρκα, �λατείες, κοιµητήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, διαγράµµιση 

οδών, κτλ)  έτους 2016, µε κριτήριο  κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή  για το σύνολο των ειδών  

�ου αναφέρονται στην ε�ισυνα�τόµενη  µελέτη.  

Ο ∆ήµαρχος 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», εκτός των παραγράφων 1-11 του άρθρου 

2 που καταργήθηκαν µε το Ν.4320/2015. 

5) Τις διατάξεις του Ν. 2522/97 «∆ικαστική �ροστασία κατά το στάδιο �ου �ροηγείται της 
σύναψης συµβάσεων ∆ηµοσίων Έργων, Κρατικών Προµηθειών και Υ�ηρεσιών 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 διατάξεις του Ν. 4281/8-8-2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

Ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», όπως 

αυτός τροποποιήθηκε µε το άρθρο 37 του Ν.4320/19-3-2015(ΦΕΚ 29/Α/2015), µε την παρ. 1 του 

άρθρου 5 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) καθώς και µε το άρθρο 93 του Ν.4368/2016 

(ΦΕΚ 21/Α/21-02-2016).  

8) Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισµού του ∆ήµου ∆ράµας οικονοµικού έτους 2016 µε ΚΑ 

10.6662.01,  ΚΑ 15.6662.01, ΚΑ 30.6662.21 και ΚΑ 45.6662.05. 

9) Τις υ�΄ αριθµ. 04/2016 (8.000,00 €), 10/2016 (1.000,00 €), 13/2016 (5.000,00 €), 14/2016 
(4.000,00 €) και 151/2016 (7.000,00 €) α�οφάσεις ∆Σ �ερί έγκριση διενέργειας �ροµηθειών  

10) Τα υ�΄ αριθµ. 4696/02-02-2016, 5410/09-02-2016, 5759/11-02-2016 και 6066/15-02-2016 
υ�ηρεσιακά σηµειώµατα των διευθύνσεων.  

11) Την _____/2016  α�όφαση Οικονοµικής Ε*ιτρο*ής (ΑΟΕ) �ερί έγκρισης όρων 
δηµο�ράτησης. 

 

CPV:   
44800000-8  (Βαφές, βερνίκια, µαστίχες) 
44810000-1  (Χρώµατα ε*ίχρισης) 

44811000-8  (Χρώµα διαγράµµισης οδών) 

44812210-0  (Λαδοµ*ογιές) 

44831300-7  (Στόκος) 
44832000-1  (∆ιαλύτες)            
34922110-0  (Υαλοσφαιρίδια διαγράµµισης οδών)                    

 

Προκηρύσσουµε 
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     Πρόχειρο (συνο�τικό) ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαµηλότερη τιµή για το σύνολο της  �ροµήθειας των ειδών του �ακέτου �ου αναφέρονται στην 

ε�ισυνα�τόµενη  µελέτη. 

     O διαγωνισµός αφορά την �ροµήθεια χρωµάτων και συναφών ειδών, ό�ως αυτά 

αναλυτικά αναφέρονται στον ενδεικτικό �ροϋ�ολογισµό. Οι �οσότητες είναι ενδεικτικές και θα 

α�ορροφηθούν όσες είναι α�αραίτητες, ενώ θα υ�άρχει δυνατότητα αυξοµείωσης της �οσότητας 

του ενός είδους υ�έρ ή σε βάρος άλλου του ίδιου �ακέτου.  

  Τονίζεται ότι θα αναλωθεί α�ό το �οσό αυτό όσο α�αιτηθεί, ανάλογα µε τις ανάγκες �ου 

θα �ροκύψουν, ενώ σε καµία �ερί�τωση δεν συνιστάται δέσµευση του ∆ήµου να καταβάλλει  το 

συνολικό �οσό στον ανάδοχο.  
 

Η διακήρυξη �εριέχει τα εξής:  
 

ΑΡΘΡΟ 1ο    Γενικοί όροι διενέργειας του διαγωνισµού  
ΑΡΘΡΟ 2ο   Υ*οχρεώσεις σχετικά µε τη σύνταξη και την υ*οβολή *ροσφορών  
ΑΡΘΡΟ 3ο   ∆ιαδικασία διενέργειας διαγωνισµού                                                  
ΑΡΘΡΟ 4ο   Α*οτέλεσµα – Κατακύρωση    
ΑΡΘΡΟ 5ο   Παράδοση – Παραλαβή – Πληρωµή  
ΑΡΘΡΟ 6ο   Πληροφορίες  
ΑΡΘΡΟ 7ο   ∆ηµοσίευση  
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Γενικοί όροι διενέργειας του διαγωνισµού 

 

1.  Τό*ος και χρόνος ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 
 

     Ο διαγωνισµός θα λάβει χώρα στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆ράµας  την ________________ 2016  

ηµέρα ______________ και ώρα 10:00 *.µ. Μετά την �αρα�άνω ηµεροµηνία και ώρα λήγει η 

�ροθεσµία �αραλαβής των �ροσφορών και όσες �ροσφορές κατατίθενται θα ε�ιστρέφονται ως 

εκ�ρόθεσµες.  

     Μετά τη λήξη της �ροθεσµίας �αραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της α�οσφράγισης η ο�οία 

θα γίνει δηµόσια α�ό την Ε�ιτρο�ή ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού. 
 

     Οι υ�οψήφιοι ανάδοχοι �ρέ�ει να υ�οβάλουν τις �ροσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στην �αρούσα ∆ιακήρυξη το αργότερο µέχρι την  _____/00/2016, ηµέρα  ____________και ώρα 

10.00 *.µ.  στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και συγκεκριµένα στην αίθουσα της ∆ιεύθυνσης 

Τεχνικών Υ�ηρεσιών,  ∆ηµαρχείο 2ος όροφος. 
 

Προσφορές �ου θα κατατεθούν µετά την �αρα�άνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν α�οσφραγίζονται 

αλλά ε�ιστρέφονται ως εκ�ρόθεσµες. Η α�οσφράγιση των �ροσφορών γίνεται δηµόσια, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΥΑ 11389/93. 
 

2.  Τρό*ος λήψης  εγγράφων διαγωνισµού   
 

    Η διάθεση της διακήρυξης γίνεται α�ό την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής  και η �αραλαβή 

της γίνεται είτε αυτο�ροσώ�ως είτε µε ταχυµεταφορική (courier), µε την υ�οβολή σχετικής 

αίτησης εντός �ροθεσµίας µιας (1) εργάσιµης ηµέρας α�ό 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. 
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      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 �λήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης διατίθεται και 

σε ηλεκτρονική µορφή µέσω της ιστοσελίδας του δήµου ∆ράµας στη διεύθυνση: www.dimos-

dramas.gr (για ανάγνωση).  

  
3.  ∆ικαιούµενοι συµµετοχής  
 

Α. Στο διαγωνισµό µ�ορούν να συµµετάσχουν: 
 

 1).  Φυσικά Πρόσω�α  
 2).  Νοµικά Πρόσω�α  
 3).  Συνεταιρισµοί 
 4).   Ενώσεις �ροµηθευτών (εάν �ληρούν τις �ροϋ�οθέσεις του άρθρου 8   
         ΕΚΠΟΤΑ) 
 

Στο διαγωνισµό µ�ορούν να λάβουν µέρος αναγνωρισµένα φυσικά και νοµικά �ρόσω�α �ου 

ασχολούνται µε την �αραγωγή, εµ�ορία και διάθεση των ειδών των �ακέτων �ου συµµετέχουν 

στο διαγωνισµό, γεγονός �ου α�οδεικνύεται µε την �ροσκόµιση �ιστο�οιητικού εγγραφής στο 

οικείο ε�ιµελητήριο. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό �ροϋ�οθέτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι 

�λήρως ενήµερος της διακήρυξης αυτής και ότι α�οδέχεται όλους τους όρους ανε�ιφύλακτα. Η 

ε�ίδοση της �ροσφοράς α�ό το διαγωνιζόµενο α�οτελεί τεκµήριο ότι αυτός είχε και έλαβε 

υ�όψη κατά τη σύνταξη της �ροσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της �ροµήθειας ως και τα 

συµβατικά στοιχεία αυτής. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26-03-2014) “καταργείται, εφεξής, η 

υ�οχρέωση υ�οβολής �ρωτοτύ�ων ή ε�ικυρωµένων αντιγράφων των εγγράφων �ου έχουν 

εκδοθεί α�ό τις δηµόσιες υ�ηρεσίες και τους φορείς �ου υ�άγονται στη συγκεκριµένη ρύθµιση”.   

Συνε�ώς γίνονται α�οδεκτά τα α�λά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. 

Αντίστοιχα, γίνονται α�οδεκτά τα α�λά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, 

εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν ε�ικυρωθεί αρχικά α�ό δικηγόρο καθώς και ευκρινή 

φωτοαντίγραφα α�ό τα �ρωτότυ�α όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση α�ό τις 

υ�ηρεσίες και τους φορείς �ου εµ�ί�τουν στη ρύθµιση. Ε�ίσης γίνονται α�οδεκτά τα ευκρινή 

φωτοαντίγραφα αλλοδα�ών εγγράφων, υ�ό την �ροϋ�όθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν 

ε�ικυρωθεί �ρωτίστως α�ό δικηγόρο. Περαιτέρω, µε τις ανωτέρω διατάξεις, καταργείται η 

υ�οβολή α�λών αντιγράφων εγγράφων, συνοδευόµενων α�ό την υ�εύθυνη δήλωση του Ν. 

1599/1986, στην ο�οία ο ενδιαφερόµενος βεβαίωνε την ακρίβεια των στοιχείων.  

Ωστόσο, ο ∆ήµος ∆ράµας οφείλει να διενεργεί δειγµατολη�τικό έλεγχο, ανά τρίµηνο, σε 

�οσοστό τουλάχιστον �έντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των φωτοαντιγράφων �ου έχουν 

κατατεθεί. Και τούτο ε�ειδή η υ�οβολή α�λών, ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων, στο �λαίσιο 

µιας διοικητικής ή άλλης διαδικασίας, ε�έχει θέση υ�εύθυνης δήλωσης του �ολίτη ή της 

ε�ιχείρησης, �ερί της ακρίβειας και εγκυρότητας των υ�οβαλλόµενων φωτοαντιγράφων, 

εξισώνεται δηλαδή ουσιαστικά µε την υ�εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986. 

Ως εκ τούτου, στις �ερι�τώσεις �ροσκόµισης �αρα�οιηµένων ή �λαστών φωτοαντιγράφων όχι 

µόνο ε�ιβάλλονται οι κυρώσεις του Ν. 1599/1986 ή άλλες �οινικές κυρώσεις, αλλά ανακαλείται 

αµέσως και η διοικητική ή άλλη �ράξη, για την έκδοση της ο�οίας χρησιµο�οιήθηκαν τα 

φωτοαντίγραφα αυτά 

ΑΔΑ: ΩΤΣΟΩ9Μ-ΞΔΓ



6 

4.  ∆ικαιολογητικά  συµµετοχής 

     Οι �ροσφέροντες οφείλουν, µαζί µε την �ροσφορά, να καταθέσουν ε*ί *οινή α*οκλεισµού τα  
�αρακάτω δικαιολογητικά: 

 
Α. Κατά περίπτωση:  

            1).  ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. 
Πιστο�οιητικό του οικείου Ε�ιµελητηρίου, µε το ο�οίο να �ιστο�οιείται η εγγραφή 
του διαγωνιζοµένου σε αυτό και το ειδικό ε�άγγελµά του, �ου θα έχει εκδοθεί το �ολύ 
έξι (6) µήνες �ριν α�ό την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.   

2. 

Α�όσ�ασµα �οινικού µητρώου α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει ότι ο διαγωνιζόµενος δεν 
έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της ε�αγγελµατικής του 
δραστηριότητας και για τα αδικήµατα �ου �ροβλέ�ονται στην �αρ. 1, άρθρο 43 του 
Π.∆. 60/2007.   Το α�όσ�ασµα αυτό �ρέ�ει να έχει εκδοθεί το �ολύ τρεις (3) µήνες 
�ριν α�ό την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

3. 

Πιστο�οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει 
ότι ο διαγωνιζόµενος δεν τελεί σε �τώχευση,  �τωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση και ε�ίσης ότι δεν τελεί υ�ό διαδικασία κήρυξης σε �τώχευση  ή 
�τωχευτικού συµβιβασµού ή υ�ό άλλη ανάλογη διαδικασία. Το �ιστο�οιητικό αυτό 
�ρέ�ει να έχει εκδοθεί το �ολύ έξι (6) µήνες �ριν α�ό την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισµού. 

4. 

Πιστο�οιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης α�ό τα ο�οία να 
�ροκύ�τει ότι ο διαγωνιζόµενος   είναι ενήµερος ως �ρος τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης( τόσο για τους ίδιους εργοδότες όσο και για το α�ασχολούµενο σε αυτούς 
�ροσω�ικό) κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

5. 

Πιστο�οιητικό αρµόδιας αρχής, α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει ότι ο διαγωνιζόµενος 
είναι ενήµερος ως �ρος τις φορολογικές υ�οχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
 

            2).  ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  
Πιστο�οιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας του υ�οψήφιου Αναδόχου �ερί 
εγγραφής του στα µητρώα του οικείου ε�ιµελητηρίου ή σε αντίστοιχο ε�αγγελµατικό 
ή εµ�ορικό µητρώο ή ισοδύναµο ε�αγγελµατικό κατάλογο. 

2.  

Α�όσ�ασµα �οινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάµου εγγράφου �ου 
εκδίδεται α�ό την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή 
�ροέλευσης του �ροσώ�ου αυτού α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει ότι ο υ�οψήφιος 
Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
ε�αγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα αδικήµατα �ου �ροβλέ�ονται στην 
�αρ. 1, άρθρο 43 του Π.∆. 60/2007. Το α�όσ�ασµα αυτό �ρέ�ει να έχει εκδοθεί το 
�ολύ τρεις (3) µήνες �ριν α�ό την ηµεροµηνία κοινο�οίησης της σχετικής έγγραφης 
ειδο�οίησης σ’ αυτόν. 

3.  

Πιστο�οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει 
ότι ο διαγωνιζόµενος δεν τελεί σε �τώχευση,  �τωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση και ε�ίσης ότι δεν τελεί υ�ό διαδικασία κήρυξης σε �τώχευση ή 
�τωχευτικού συµβιβασµού ή υ�ό άλλη ανάλογη διαδικασία. Το �ιστο�οιητικό αυτό 
�ρέ�ει να έχει εκδοθεί το �ολύ έξι (6) µήνες �ριν α�ό την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισµού     
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

4.  

Πιστο�οιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης α�ό τα ο�οία να 
�ροκύ�τει ότι ο υ�οψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως �ρος τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (τόσο για τους ίδιους εργοδότες όσο και για το 
α�ασχολούµενο σε αυτούς �ροσω�ικό)  κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισµού.  

5.  
Πιστο�οιητικό αρµόδιας αρχής α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει ότι ο διαγωνιζόµενος 
είναι ενήµερος ως �ρος τις φορολογικές υ�οχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

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

 

            Τα �αρα�άνω δικαιολογητικά των �ερι�τώσεων για «Έλληνες �ολίτες» και «Αλλοδα�ούς 
�ολίτες» αντίστοιχα. Ε�ι�ρόσθετα: 

 

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). 

- Ε�ί ηµεδα�ών ανωνύµων εταιρειών τα �ροαναφερόµενα �ιστο�οιητικά της εκκαθάρισης, 
εκδίδονται,  όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση α�ό την αρµόδια  Υ�ηρεσία της Περιφέρειας, στο 
µητρώο  Ανωνύµων Εταιρειών της ο�οίας 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,  ό�ως 
εκάστοτε ισχύει ή ΓΕΜΗ ή Τµήµα Εµ�ορίου – Τουρισµού, κλ�. 
- Ε�ί ηµεδα�ών εταιρειών �εριορισµένης ευθύνης και  �ροσω�ικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το 
�ιστο�οιητικό  της εκκαθάρισης, εκδίδεται α�ό το αρµόδιο τµήµα του  Πρωτοδικείου της έδρας της 
συµµετέχουσας στον διαγωνισµό  ε�ιχείρησης ή ΓΕΜΗ. 

2.  

Α�όσ�ασµα �οινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει ότι οι 
διαχειριστές, στις �ερι�τώσεις των εταιρειών �εριορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των 
�ροσω�ικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ο �ρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος για τις 
ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική α�όφαση, 
για κά�οιο α�ό τα αδικήµατα �ου �ροβλέ�ονται στην �αρ. 1, άρθρο 43 του Π.∆. 
60/2007, ή για κά�οιο α�ό τα αδικήµατα της υ�εξαίρεσης, της α�άτης, της εκβίασης, 
της �λαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκο�ίας.  

            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, 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

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. 

Πιστο�οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει 
ότι ο διαγωνιζόµενος  δεν τελεί σε �τώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 
�τωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και ε�ίσης ότι δεν τελεί υ�ό 
διαδικασία κήρυξης σε �τώχευση ή έκδοση α�όφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης ή �τωχευτικού συµβιβασµού ή υ�ό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. Το �ιστο�οιητικό αυτό �ρέ�ει να έχει εκδοθεί το �ολύ έξι (6) µήνες �ριν 
α�ό την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

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 �αρα�άνω κατά �ερί�τωση δικαιολογητικά, για κάθε �ροµηθευτή �ου συµµετέχει 
στην Ένωση / Κοινο�ραξία  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  
Για κάθε µέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα δικαιολογητικά, 

ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό / αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό/ αλλοδαπό νοµικό 

πρόσωπο, συνεταιρισµός). 

2.  

Πιστο�οιητικό σκο�ιµότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις �ροµηθευτών �ου  
α�οτελούνται α�ό µικροµεσαίες µετα�οιητικές ε�ιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή  
�αραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς, στους ο�οίους µετέχουν και ε�ιχειρήσεις 
εσωτερικού ή εξωτερικού.  

3.  

Οι  Μ.Μ.Ε. εκτός τα �αρα�άνω δικαιολογητικά µαζί µε την �ροσφορά τους υ�οβάλουν 
 και κάθε άλλο α�αραίτητο δικαιολογητικό, �ου εκδίδεται ή θεωρείται α�ό τον  
Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει ότι αντα�οκρίνονται στα κριτήρια �ου      
καθορίζονται για την χρηµατοδότησή τους α�ό τις �ράξεις �ου κάθε φορά εκδίδει  
ο ∆ιοικητής της Τρά�εζας Ελλάδος. 

4.  

Υ�εύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 (θεωρηµένη για το γνήσιο των υ�ογραφών των 
µελών τους) στην ο�οία θα αναφέρεται ότι στην �ερί�τωση �ου ε�ιλεγούν για το 
συγκεκριµένο έργο, θα λάβουν ορισµένη νοµική µορφή εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο 
α�ό την αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα �άντοτε µε την Ελληνική νοµοθεσία, έχουν �λήρη 
γνώση των συνθηκών εκτέλεσης του έργου 

 

Ένορκη ∆ήλωση: Σε �ερί�τωση �ου ορισµένα α�ό τα �ιο �άνω δικαιολογητικά δεν 

εκδίδονται ή δεν καλύ�τουν στο σύνολό τους όλες τις �ιο �άνω �ερι�τώσεις, �ρέ�ει ε�ί 

�οινή α�οκλεισµού να ανα�ληρωθούν µε Ένορκη ∆ήλωση του υ�οψηφίου ενώ�ιον 

συµβολαιογράφου ή αρµόδιας δικαστικής ή διοικητική αρχής στην ο�οία θα βεβαιώνεται 

ότι ο υ�οψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.  Στην ένορκη 

δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη �ερί�τωση δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο 

�ρόσω�ο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή δήλωση θα υ�οβληθεί 
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υ�οχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά του υ�οψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου 

∆ικαιολογητικών». 
 

       Β. Παραστατικό  εκ*ροσώ*ησης, Εφόσον οι �ροµηθευτές συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε 

εκ�ροσώ�ους τους, υ�οβάλλουν βεβαίωση εκ�ροσώ�ησης, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της 

υ�ογραφής του εκ�ροσω�ούµενου. Κανένας δεν µ�ορεί να εκ�ροσω�εί στο διαγωνισµό, 

�ερισσότερες α�ό µία (1) εταιρείες, ή ένωση �ροµηθευτών ούτε να συµµετέχει χωριστά για 

τον εαυτό του και να εκ�ροσω�εί άλλο φυσικό �ρόσω�ο, εταιρία, συνεταιρισµό ή και 

ένωση �ροµηθευτών. Στην �ερί�τωση αυτή α�οκλείονται όλες οι �ροσφορές, εκτός εάν 

α�οσύρει ο ενδιαφερόµενος όλες τις �ροσφορές εκτός α�ό µία, µε την ο�οία θα 

συµµετάσχει στο διαγωνισµό. Ε�ίσης, δεν µ�ορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό για 

λογαριασµό του, υ�άλληλος εταιρίας �ου συµµετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύµβουλος 

αµειβόµενος α�ό αυτή µε µισθό ή και µε άλλο τρό�ο αµοιβής. 
 

       Γ. Τα  νοµιµο*οιητικά  έγγραφα  κάθε   συµµετέχοντος,  ό�ως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 

τρο�ο�οιήσεις του (για  διαγωνιζόµενους  µε µορφή  Α.Ε. και  Ε.Π.Ε.),  αντίγραφο  ή  

α�όσ�ασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου  και  των  εγγράφων  τρο�ο�οιήσεών  

του  (για Ο.Ε και  Ε.Ε.)  Στοιχεία  και  έγγραφα  α�ό  τα  ο�οία  �ρέ�ει  να  �ροκύ�τουν  ο  

Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα  υ�όλοι�α  �ρόσω�α  �ου έχουν δικαίωµα να 

δεσµεύουν µε την υ�ογραφή  τους το νοµικό �ρόσω�ο και τα έγγραφα  της  νοµιµο�οίησης 

αυτών, αν  αυτό  δεν �ροκύ�τει ευθέως α�ό  το καταστατικό  αναλόγως µε τη  νοµική 

µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού �ροσώ�ου. 

              - Οι ενώσεις και οι κοινο�ραξίες �ροµηθευτών �ου υ�οβάλλουν κοινή �ροσφορά, µαζί µε 

την �ροσφορά υ�οβάλλουν τα �αρα�άνω κατά �ερί�τωση δικαιολογητικά για κάθε 

�ροµηθευτή �ου συµµετέχει στην ένωση ή κοινο�ραξία. 

            - Ατοµικές ε�ιχειρήσεις   ε�ιδεικνύουν µόνον το δελτίο αστυνοµικής ταυτότητάς τους ή 

αντίστοιχο ε�ίσηµο έγγραφο �ου �ιστο�οιεί την ταυτότητά τους. 
 

      ∆. Πιστο*οιητικά των *ροσφερόµενων *ροϊόντων κατά ISO 9001 εργοστασίου *αραγωγής  

του εσωτερικού ή του εξωτερικού σε ισχύ και σύµφωνο µε τα Ελληνικά �ρότυ�α του 

Ε.Λ.Ο.Τ. και ό�ου αυτά δεν υ�άρχουν, τα διεθνή δηλ. CE, ΕΝ κλ�. (δεν γίνονται δηλαδή, 

δεκτά ανώνυµα υλικά). Τα �ιστο�οιητικά, των �ρος �ροµήθεια υλικών, θα �ρέ�ει να είναι 

ευανάγνωστα, να είναι στα Ελληνικά ή στη διεθνή ε�ίσηµη γλώσσα, Αγγλικά, διαφορετικά 

θα �ρέ�ει να είναι µεταφρασµένα α�ό αρµόδιο φορέα. 
 

      Ε.   Η Τεχνική Προσφορά του �ροµηθευτή υ�ογεγραµµένη και σφραγισµένη (σελίδες 31-34) 
 

     ΣΤ. Τεχνικά φυλλάδια των εταιρειών (σύµφωνα µε τις εταιρείες �ου δηλώθηκαν στην τεχνική 

�ροσφορά του �ροµηθευτή (σελίδα 32-33) για όλα τα �ρος �ροµήθεια είδη και στα ο�οία 

φυλλάδια να αναφέρονται όλες οι ζητούµενες τεχνικές �ροδιαγραφές της διακήρυξης. 
 

Ζ.  Εκτός των ανωτέρω κατά �ερί�τωση δικαιολογητικών, οι συµµετέχοντες οφείλουν να 

�ροσκοµίσουν ε�ί �οινή α�οκλεισµού α�ό τον διαγωνισµό, τις ακόλουθες υ�εύθυνες δηλώσεις της 

�αρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ακόλουθα: 
 

α. Υ*εύθυνη δήλωση  ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών 

�ροδιαγραφών και α�οδέχονται αυτούς �λήρως και ανε�ιφύλακτα. 
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β. Υ*εύθυνη ∆ήλωση διαγωνιζόµενου ότι δεν έχει α�οκλεισθεί η συµµετοχή του α�ό 

διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου, των ΝΠ∆∆ και των Οργανισµών Το�ικής Αυτοδιοίκησης.  

γ. Υ*εύθυνη ∆ήλωση διαγωνιζόµενου ότι δεν έχει υ�ο�έσει σε σοβαρό �αρά�τωµα κατά την 

άσκηση της ε�αγγελµατικής του δραστηριότητας, για τη συνέ�εια της ε�ιχείρησης στην 

εκ�λήρωση τόσο των συµβατικών υ�οχρεώσεων όσο και των υ�οχρεώσεων της �ρος τις 

υ�ηρεσίες του δηµόσιου τοµέα, καθώς και εάν η ε�ιχείρηση έχει υ�ο�έσει στο �αρά�τωµα 

ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την �αροχή �ληροφοριών �ου ζητούνται 

α�ό το δηµόσιο. 

δ. Υ*εύθυνη ∆ήλωση διαγωνιζόµενου ότι ο χρόνος �αράδοσης των ειδών θα είναι όσο  

�ροβλέ�ει η διακήρυξη ή σύµφωνα µε τις   ενδείξεις των υ�ηρεσιών. 
 

Ε*ισήµανση: Οι υ�εύθυνες δηλώσεις �ου �ροβλέ�ονται στη διακήρυξη �ρέ�ει να φέρουν 

ηµεροµηνία υ�ογραφής του δηλούντος και να �εριέχουν γενικά τα στοιχεία �ου ορίζει η ισχύουσα 

νοµοθεσία και να είναι θεωρηµένες για το γνήσιο της υ�ογραφής α�ό αρµόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. Εφόσον υ�οβάλλεται α�ό εταιρεία, η υ�εύθυνη δήλωση 

�ρέ�ει να υ�ογράφεται α�ό το νόµιµο εκ�ρόσω�ό της ή α�ό �ρόσω�ο �ου έχει ειδικά 

εξουσιοδοτηθεί για το σκο�ό αυτό. 
 

Προσφορά στην ο�οία δεν θα υ�άρχουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά, �ιστο�οιητικά, φυλλάδια, 

υ�εύθυνες δηλώσεις κλ� θα α�ορρί�τεται  ως α�αράδεκτη. 
 

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, �ιστο�οιητικά, φυλλάδια, υ�εύθυνες δηλώσεις κλ� (άρθρο 1, 
�αρ. 4Α-Ζ)  θα �ρέ�ει να �εριλαµβάνονται εντός του  κυρίως φακέλου της �ροσφοράς. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Υ*οχρεώσεις σχετικά µε τη σύνταξη και την υ*οβολή *ροσφορών 

 

1.  Τρό*ος Σύνταξης των Προσφορών 
 

Α. Με �οινή να µην γίνουν α�οδεκτές οι �ροσφορές υ�οβάλλονται, µέσα σε φάκελο καλά 
σφραγισµένο, σε δύο αντίγραφα, ο ο�οίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις:         

       
           1).  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα.  
           2).  Ο �λήρης τίτλος της αρµόδιας υ�ηρεσίας �ου διενεργεί την �ροµήθεια.  
           3).  Ο αριθµός της διακήρυξης 
           4).  Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
           5).  Τα στοιχεία του α�οστολέα 
 

           Προσφορές *ου υ*οβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται α*οδεκτές 
 

Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος �ρέ�ει να φέρει την ένδειξη:  
 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ε*ωνυµία, διεύθυνση, *όλη  
τηλέφωνο, fax, e-mail  
 

                                                           ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  
                                                          Προµήθεια Χρωµάτων & Συναφών Ειδών 

  
                                                      AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  ∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

                                                                                                     ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: __________/2016  
 

                                                          Ηµεροµηνία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού  
                                                       00/00/2016 
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                  «Να µην ανοιχθεί α*ό την ταχυδροµική υ*ηρεσία ή τη γραµµατεία» 

 

Β. Στον κυρίως φάκελο �ροσφοράς �ρέ�ει να είναι το�οθετηµένα:  

α)  όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά  

β)  τα τεχνικά στοιχεία της �ροσφοράς.  

γ)  τα οικονοµικά στοιχεία της �ροσφοράς το�οθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, 

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

 

Γ. Ο φάκελος της οικονοµικής �ροσφοράς �ρέ�ει να φέρει τις ενδείξεις του κυρίως  φακέλου. 
 

∆. Σε �ερί�τωση �ου τα τεχνικά στοιχεία της �ροσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω µεγάλου 

όγκου να το�οθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και 

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

λοι�ές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 

Ε. Οι �ροσφορές δεν �ρέ�ει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, �ροσθήκες, διορθώσεις. Εάν υ�άρχει 

στην �ροσφορά ο�οιαδή�οτε διόρθωση, αυτή �ρέ�ει να είναι καθαρογραµµένη. 
 

   ΣΤ. Οι �ροσφορές υ�ογράφονται α�ό τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νόµιµους 

εκ�ροσώ�ους τους. 

Η �ροσφορά της ένωσης �ροµηθευτών υ�ογράφεται υ�οχρεωτικά είτε α�ό όλα τα µέλη της 

ένωσης είτε α�ό εκ�ρόσω�ο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό �ληρεξούσιο. 
 

  Ζ. Γίνονται δεκτές �ροσφορές για  το σύνολο του �ακέτου του διαγωνισµού. 
 

       Η . Οι �ροσφορές θα είναι συντεταγµένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα. Ε�ίσης όλα τα   

δικαιολογητικά, εφ’ όσον δεν είναι στην Ελληνική, θα είναι ε�ισήµως µεταφρασµένα.  

             Για την εύκολη σύγκριση των �ροσφορών �ρέ�ει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η        

σειρά των όρων της ∆ιακήρυξης.  

2. Α*οκλίσεις α*ό τους όρους της διακήρυξης – ∆ιευκρινήσεις 
 

Α. Ο �ροσφέρων θεωρείται ότι α�οδέχεται �λήρως και ανε�ιφυλάκτως όλους τους όρους της 

διακήρυξης, εκτός εάν κατά �ερί�τωση στην �ροσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία 

εκείνα τα ο�οία τυχόν δεν α�οδέχεται. Στην �ερί�τωση αυτή �ρέ�ει ο �ροσφέρων να 

αναφέρει στην �ροσφορά του τους όρους της �ροσφοράς �ου είναι διαφορετικοί α�ό τους 

όρους της διακήρυξης, �ροκειµένου να αξιολογηθούν.  
 

Β. Μετά την κατάθεση της �ροσφοράς δεν γίνεται α�οδεκτή αλλά α�ορρί�τεται ως 

α�αράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τρο�ο�οίηση ή α�όκρουση όρου της διακήρυξης ή της 

�ροσφοράς.  
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Γ. ∆ιευκρινίσεις δίνονται α�ό τον �ροσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται α�ό την  ε�ιτρο�ή 

διαγωνισµού, είτε ενώ�ιων της, είτε ύστερα α�ό έγγραφο της υ�ηρεσίας. Α�ό τις 

διευκρινίσεις �ου δίνονται σύµφωνα µε τα �αρα�άνω, λαµβάνονται υ�όψη µόνο εκείνες 

�ου αναφέρονται στα σηµεία �ου ζητήθηκαν.   

  
3.   Εναλλακτικές Προσφορές - Αντι*ροσφορές 
 

Εναλλακτικές �ροσφορές δε γίνονται δεκτές και σε �ερί�τωση �ου υ�οβληθούν δε 

λαµβάνονται υ�όψη. Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές �ροσφορές ή λύσεις δεν 

κατονοµάζονται ρητά α�ό τους �ροµηθευτές, δε λαµβάνεται υ�όψη καµία α�ό αυτές. 

∆εν γίνονται δεκτές αντι�ροσφορές και σε �ερί�τωση υ�οβολής τους α�ορρί�τονται, ως 

α�αράδεκτες.   
 

5. Τιµή *ροσφοράς 
    

Α.   Η τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ και �ρέ�ει να αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς. Η τιµή 

των υλικών  θα �εριέχουν όλες τις ε�ιβαρύνσεις µεταφοράς και �αράδοσης χωρίς έξτρα 

ε�ιβάρυνση της υ�ηρεσίας.  Στην τιµή �εριλαµβάνονται οι τυχόν υ�έρ τρίτων κρατήσεις 

ως και κάθε άλλη ε�ιβάρυνση, εκτός α�ό το Φ.Π.Α., για �αράδοση του υλικού στον τό�ο 

και µε τον τρό�ο �ου θα ορίζει η υ�ηρεσία.  
 

      Β.   Προσφορά �ου θέτει όρο ανα�ροσαρµογής α�ορρί�τεται ως α�αράδεκτη.  Οι τιµές θα 

�αραµείνουν σταθερές και αµετάβλητες µέχρι το τέλος της σύµβασης και δεν 

αναθεωρούνται για κανένα λόγο.   
 

Γ.   Εφόσον α�ό την �ροσφορά δεν �ροκύ�τει µε σαφήνεια η �ροσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται 

ενιαία τιµή, για το µέρος της �οσότητας �ου �ροσφέρει ο µετέχων στον διαγωνισµό ή για 

ολόκληρη την �οσότητα �ου �ροκηρύχθηκε, η �ροσφορά α�ορρί�τεται ως α�αράδεκτη, µε 

α�όφαση της οικονοµικής  ε�ιτρο�ής ή του κοινοτικού συµβουλίου ύστερα α�ό 

γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των �ροσφορών οργάνου. 
 

 ∆.  Σε �ερί�τωση �ου το �ροσφερόµενο είδος συγκροτείται α�ό �ερισσότερα του ενός µέρη �ου 

υ�όκεινται σε διαφορετικό �οσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υ�οχρεωτικά τιµή χωριστά για κάθε 

µέρος α�’ αυτά σύµφωνα µε την �αράγραφο.  
 

Ε.   Η σύγκριση των *ροσφορών θα  γίνεται στην συνολική τιµή του  *ακέτου  και όχι στις  

τιµές των µερών. 
 

   ΣΤ.   Η υ�ηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει α�ό τους συµµετέχοντες στοιχεία α�αραίτητα 

για την τεκµηρίωση των �ροσφερόµενων τιµών, οι δε �ροµηθευτές υ�οχρεούνται να 

�αρέχουν αυτά εντός (3) ηµερών α�ό την ηµεροµηνία ζήτησής τους. 
 

      Ζ.    Για την προµήθεια αυτή  δεν είναι  δυνατόν να υπολογιστεί αναπροσαρµογή 

τιµής ή αύξηση των  τεµαχίων πέραν απ αυτά πού προβλέπονται από το 

ενδεικτικό τιµολόγιο της µελέτης αυτής. 
 

5.  Υ*οβολή Προσφορών 
 

Α. Οι �ροσφορές µ�ορεί να κατατίθενται ή να α�οστέλλονται ταχυδροµικά στη διεύθυνση: 
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          ∆ήµος ∆ράµας 
          Τµήµα Προµηθειών  
          Βερµίου 2 & 1ης Ιουλίου  
          Τ.Κ: 66100, ∆ράµα 
 

Β.  Οι �ροσφορές �ρέ�ει να κατατεθούν µέχρι την ____________ 2016, ηµέρα ___________ και 

ώρα 10 *.µ. α� ευθείας στην ε�ιτρο�ή διαγωνισµού, µετά το �έρας της ο�οίας λήγει η 

�ροθεσµία κατάθεσης των �ροσφορών. Σε �ερί�τωση �ου α�οστέλλονται ταχυδροµικά, η 

�ροθεσµία λήγει την �ροηγούµενη εργάσιµη της ηµεροµηνίας διενέργειας του 

διαγωνισµού. 
 

Γ.  Οι εκ�ρόθεσµες �ροσφορές  ε�ιστρέφονται χωρίς να α�οσφραγισθούν. 
 

6.  Εγγυήσεις 
 

Α.  Σύµφωνα µε την �αρ. 4 του άρθρου 457 του Ν. 4281/2014 οι εγγυήσεις εκδίδονται α�ό τα 

�ιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά �ρόσω�α �ου λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – µέλη 

της Ευρω�αϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα 

αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυ�ωµένα στην Ελληνική θα 

συνοδεύονται α�ό ε�ίσηµη µετάφραση. 

 

Β.   Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό. 
 

Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής:  Η προσφορά του υποψήφιου δεν συνοδεύεται από εγγυητική 

επιστολή συµµετοχής σύµφωνα µε την παρ. 1
α
 του άρθρου 157 και παρ. 1 του άρθρου 143 του Ν. 

4281/2014 

 

Γ.  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 

Ο �ροµηθευτής στον ο�οίο έγινε η κατακύρωση, υ�οχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης η ο�οία θα εκδίδεται υ�έρ του φορέα µε τον ο�οίο υ�ογράφεται η σύµβαση,  

σύµφωνα µε το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» (σελίδα 14), των όρων της σύµβασης, το ύψος της ο�οίας 

αντιστοιχεί σε �οσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση κατατίθεται �ριν ή κατά την υ�ογραφή της σύµβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ε�ιστρέφεται µετά την οριστική �οσοτική και �οιοτική �αραλαβή του  

υλικού  και  ύστερα  α�ό  την  εκκαθάριση  των  τυχόν  α�αιτήσεων  α�ό  τους  δύο 

συµβαλλόµενους. 
 

∆.  Η ανωτέρω εγγύηση εκδίδεται και θα �ρέ�ει  να  είναι συµ�ληρωµένη σύµφωνα µε το 

υ�όδειγµα της �αρούσης διακήρυξης. 
 

Ε.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης ε�ιστρέφεται µετά την  τελική βεβαίωση 

�αραλαβής της �ροµήθειας.   
 

    ΣΤ. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 157 του Ν. 4281/2014,  όπως αυτός 

τροποποιήθηκε µε το άρθρο 37 του Ν.4320/19-3-2015(ΦΕΚ 29/Α/2015) καθώς και µε την παρ. 1 

του άρθρου 5 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015).  

 

7.  Χρόνος ισχύος των *ροσφορών 
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Οι �ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους �ροµηθευτές για χρονικό διάστηµα 120 ηµερών. 

Ο Υ�ολογισµός του χρονικού αυτού διαστήµατος αρχίζει α�ό την ε�όµενη της ηµέρας 

διενέργειας του διαγωνισµού.  
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
∆ιαδικασία διενέργειας διαγωνισµού 

 

1.  Α*οσφράγιση Προσφορών 
 

       Η α�οσφράγιση των �ροσφορών γίνεται δηµόσια ενώ�ιον της Ε�ιτρο�ής �αραλαβής και 

α�οσφράγισης �ροσφορών. 

               Η Ε�ιτρο�ή �ροβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας α�οσφράγισης των 

�ροσφορών την ηµεροµηνία και ώρα �ου ορίζεται α�ό τη διακήρυξη. Η α�οσφράγιση 

γίνεται µε την �αρακάτω 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. 

Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή του µειοδότη ή δεν είναι 

σύµφωνες µε τους όρους της διακηρύξεως απορρίπτονται. 

      Ο φάκελος της οικονοµικής �ροσφοράς θα α�οσφραγισθεί, µετά την ολοκλήρωση 

της αξιολόγησης των λοι�ών στοιχείων. 

                Οι φάκελοι των οικονοµικών �ροσφορών, για όσες �ροσφορές δεν κρίθηκαν – κατά 

την αξιολόγηση των τεχνικών και λοι�ών στοιχείων – α�οδεκτές, δεν α�οσφραγίζονται, 

αλλά ε�ιστρέφονται. 

        Όσοι �αρευρίσκονται στη διαδικασία α�οσφράγισης των �ροσφορών λαµβάνουν 

γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό καθώς και των τιµών �ου �ροσφέρθηκαν. 
 

2.  Αξιολόγηση Προσφορών 
 

Α.  Για την τελική ε�ιλογή του �ροµηθευτή, θα ληφθούν υ�όψη: 
 

1).  Η συµφωνία της �ροσφοράς �ρος τους όρους και τις τεχνικές �ροδιαγραφές της 

διακήρυξης, 

2).  Ο ανταγωνισµός �ου ανα�τύχθηκε,  

3). Η τιµή της �ροσφοράς σε σχέση και µε τις τιµές �ου �ροσφέρθηκαν σε �ροηγούµενους 

διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή. 

       Ε�ίσης, θα εξετασθεί και η φερεγγυότητα τους, η ε�αγγελµατική τους αξιο�ιστία, η 

οικονοµική τους κατάσταση και οι τεχνικές τους δυνατότητες. 
 

Β. Η κατακύρωση γίνεται στον �ροµηθευτή �ου �ροσφέρει τη χαµηλότερη τιµή στο συνολικό  

�ακέτο, εφόσον  η �ροσφορά του κρίνεται α�οδεκτή µε βάση τις τεχνικές �ροδιαγραφές και 

τους όρους της διακήρυξης. 
 

Γ.  Ισοδύναµες θεωρούνται οι �ροσφορές �ου �εριέχουν την ίδια τιµή και είναι σύµφωνες µε 

τους όρους και τις τεχνικές �ροδιαγραφές της διακήρυξης. 
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∆. Προσφορές �ου είναι αόριστες και ανε�ίδεκτες εκτίµησης ή είναι υ�ό αίρεση, α�ορρί�τονται 

ως α�αράδεκτες, µε α�όφαση της οικονοµικής  ε�ιτρο�ής ύστερα α�ό γνωµοδότηση της 

ε�ιτρο�ής διαγωνισµού. 
 

Ε. Προσφορές �ου �αρουσιάζουν κατά την κρίση της ε�ιτρο�ής του διαγωνισµού ουσιώδεις 

α�οκλίσεις α�ό τους όρους και τις τεχνικές �ροδιαγραφές της διακήρυξης α�ορρί�τονται ως 

α�αράδεκτες. 
 

3.  Ενστάσεις 
 

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

συµµετοχής �ροµηθευτή σ' αυτόν, υ�οβάλλεται εγγράφως ως εξής:  
 

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

υ�ηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος α�ό τη δηµοσίευση της διακήρυξης 

µέχρι την ηµεροµηνία υ�οβολής των �ροσφορών. Για τον καθορισµό της �ροθεσµίας 

αυτής συνυ�ολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της 

υ�οβολής των �ροσφορών. Αν �ροκύ�τει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα.  
 

2). Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής �ροµηθευτή σ' 

αυτόν, µόνο α�ό �ροµηθευτή �ου συµµετέχει στο διαγωνισµό ή α�οκλείστηκε α�' αυτόν 

σε ο�οιοδή�οτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους �ου ανακύ�τουν κατά το 

αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού υ�ηρεσία κατά 

την διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την ε�όµενη εργάσιµη ηµέρα α�ό την 

ανακοίνωση του α�οτελέσµατος του αντιστοίχου σταδίου. 

Β. Ενστάσεις �ου υ�οβάλλονται για οιουσδή�οτε άλλους α�ό τους �ροαναφερόµενους  λόγους, 

�ρο της υ�ογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές.   
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
Α*οτέλεσµα – Κατακύρωση 

      
Κριτήριο κατάθεσης είναι αυτό της χαµηλότερης τιµής του συνολικού  �ακέτου, για το 

σύνολο των α�αιτουµένων υλικών, α�οκλειόµενης  �ροσφοράς �ου θα αναφέρεται µόνο σε µέρος 

αυτών. Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί αυτός �ου θα �ροσφέρει τη µικρότερη  �ροσφορά στο σύνολό 

του  �ακέτου, χωρίς να λαµβάνονται υ� όψη �ιθανές διαφορές ανά υλικό.   

Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται µε α�όφαση της Οικονοµικής  Ε�ιτρο�ής, ύστερα 

α�ό γνωµοδότηση της ε�ιτρο�ής αξιολόγησης. 

Σε �ερί�τωση  α�όλυτα ίσης �ροσφοράς, η κατάταξη θα γίνει µε κλήρωση, �αρουσία των 

διαγωνιζοµένων µε τις ίσες �ροσφορές.  

Σε �ερί�τωση µαταίωσης του ∆ιαγωνισµού οι  υ�οψήφιοι ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωµα 

α�οζηµίωσης για ο�οιαδή�οτε λόγο. 

Η σύµβαση καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών �ου τη 

συνοδεύουν, �ου µε την �ροσφορά του α�οδέχεται ο ανάδοχος ή µε βάση την έγκριση για την 

κατάρτισή της µε την ο�οία συµφωνεί ο ανάδοχος. Η σύµβαση δεν µ�ορεί να �εριέχει όρους 

αντίθετους µε τα �αρα�άνω στοιχεία. Η σύµβαση υ�ογράφεται α�ό το ∆ήµαρχο ή α�ό τον νόµιµα 

εξουσιοδοτηµένο Αντιδήµαρχο.    
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
Παράδοση – Παραλαβή – Πληρωµή 
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1.  Τό*ος *αράδοσης και τρό*ος *αράδοσης των υλικών  
 

Ο �ροµηθευτής είναι υ�οχρεωµένος να �αραδώσει τα υλικά σύµφωνα µε την ε�ιθυµία του 

∆ήµου και η �αράδοση των ειδών θα γίνει σε χώρους �ου θα υ�οδειχθούν  α�ό την Υ�ηρεσία 

και  η φορτοεκφόρτωση των υλικών θα βαρύνει τον �ροµηθευτή. 

Η �αράδοση των υλικών θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες της Υ�ηρεσίας και 

ισχύει µετά α�ό την υ�ογραφή της σύµβασης της �ροµήθειας και µετά α�ό �αραγγελία α�ό 

τον ∆ήµο στις ε�ιθυµητές �οσότητες και συσκευασίες. 

Ο συµβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των �ρος �ροµήθεια υλικών ορίζεται το τέλος του 

τρέχον έτους. 
 

2.  Παραλαβή των υλικών 
 

Οι �οσότητες είναι ενδεικτικές  και θα α�ορροφηθούν  όσες είναι α�αραίτητες, ενώ θα υ�άρχει 

δυνατότητα αυξοµείωσης της �οσότητας  του ενός είδους υ�έρ είδους η σε βάρος άλλου του  �ακέτου.   

Α�ό τη στιγµή της �αραγγελίας η �αράδοση της �αραγγελίας θα �ρέ�ει να γίνει άµεσα 

και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα (έως 48 ώρες). Η �ροθεσµία αυτή µ�ορεί να �αρατείνεται σε 

24 ώρες το �ολύ. Στον ανάδοχο �ροµηθευτή των ειδών αυτών δεν αναγνωρίζεται �αράταση 

της �ιο �άνω �ροθεσµίας, εκτός ε�είγοντος λόγου, ειδικά αιτιολογηµένου.   

Ο �ροµηθευτής είναι υ�οχρεωµένος να ειδο�οιεί την υ�ηρεσία �ου εκτελεί - ε�ιβλέ�ει την 

�ροµήθεια για την ηµεροµηνία και ώρα �ου �ροτίθεται να �αραδώσει, τουλάχιστον (1) 

εργάσιµη ηµέρα νωρίτερα.  

Ο ανάδοχος �ροµηθευτής, δεν έχει το δικαίωµα να αρνηθεί να �ροµηθεύσει κά�οιο είδος 

είτε λόγω άσχηµων καιρικών συνθηκών ή θεοµηνιών, είτε λόγω έκτακτων αναγκών, ταραχών, 

κλ�.  

Η ολοκλήρωση όλων των �αραγγελιών θα γίνει µέχρι τις 31-12-2016, ο�ότε και θα λήγει η 

σύµβαση �ου θα υ�ογράψει ο υ�οψήφιος στον ο�οίο θα κατακυρωθεί η �ροµήθεια.    
 

3.  Τρό*ος *ληρωµής 
 

Η αµοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται τµηµατική µε την �αράδοση στην υ�ηρεσία των 

�οσοτήτων και των ειδών των υλικών, ανάλογα µε τις ανάγκες της υ�ηρεσίας.  

Η καταβολή θα  γίνει, µε την �ροσκόµιση των νοµίµων �αραστατικών �ου �ροβλέ�ονται 

α�ό τις διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού �ου τυχόν ζητηθεί α�ό τις αρµόδιες 

υ�ηρεσίες �ου διενεργούν τον έλεγχο για την �ληρωµή 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 ε�αναλη�τικών  

καθώς και κάθε άλλη ε�ιβάρυνση για την �αράδοση των ειδών στον τό�ο και µε τον τρό�ο �ου 

�ροβλέ�εται στην �αρούσα διακήρυξη. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
∆ηµοσίευση 

 

Περίληψη της �αρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε µία (1) ηµερήσια καθηµερινή 

νοµαρχιακή εφηµερίδα του Νοµού. 

Η �ερίληψη διακήρυξης ε�ι�λέον θα τοιχοκολληθεί σε εµφανές σηµείο του ∆ήµου ∆ράµας 

(�ίνακας ανακοινώσεων), θα σταλεί στο ε�ιµελητήριο, θα αναρτηθεί στο «ΚΗΜ∆Σ», στην 

ιστοσελίδα του ∆ήµου και στο  «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» . 

ΑΔΑ: ΩΤΣΟΩ9Μ-ΞΔΓ



17 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
Πληροφορίες 

 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισµού �αρέχονται τις εργάσιµες 

ηµέρες και ώρες, α�ό το Τµήµα Προµηθειών  του ∆ήµου ∆ράµας, Βερµίου 2 & 1ης Ιουλίου 1, ΤΚ 66 

100 ∆ράµα  α�ό τον αρµόδιο υ�άλληλο κύριο Μιλτιάδη Μελιάδη, τηλέφωνο: 2521- 350630 και 

FAX: 25213-350748. 

        ∆ράµα, 00-00-2016 

                  Ο  Προϊστάμενος                                               H  Προϊσταμένη της Διεύθυνσης  

               Τμήματος Προμηθειών                                              Οικονομικών Υπηρεσιών  

 
               Μιλτιάδης Μελιάδης                                                   Ευαγγελία  Ζιούτη  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
  
Εκδότης: 

Ονοµασία Τρά�εζας_________________________  
Κατάστηµα________________________________  
Ηµεροµηνία Έκδοσης________________________   

 
Προς:  ∆ΗΜΟ ∆ΡΑΜΑΣ  
            Βερµίου 2 & 1ης Ιουλίου    
            66100 ∆ράµα   
    
Εγγυητική Ε*ιστολή Καλής Εκτέλεσης Αρ. ______________ Ευρώ ____________€ 
  
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την �αρούσα ε�ιστολή ανέκκλητα και 
ανε�ιφύλακτα, �αραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του �οσού των 
ευρώ __________ 1 υ�έρ του: 

(i)  [σε �ερί�τωση φυσικού �ροσώ�ου]: (ονοµατε�ώνυµο, �ατρώνυµο) ___________________, 
ΑΦΜ ________________ (διεύθυνση) ___________________ ή 

(ii)  [σε �ερί�τωση νοµικού �ροσώ�ου]: (�λήρη ε�ωνυµία)  ______________________, ΑΦΜ 
____________________ (διεύθυνση) _____________________ ή  

(iii)  [σε �ερί�τωση ένωσης ή κοινο�ραξίας:] των φυσικών / νοµικών �ροσώ�ων 
α) (�λήρη ε�ωνυµία) ______________, ΑΦΜ____________ (διεύθυνση) ___________ 
β) (�λήρη ε�ωνυµία) ______________, ΑΦΜ____________ (διεύθυνση) ___________ 
γ) (�λήρη ε�ωνυµία) ______________, ΑΦΜ____________ (διεύθυνση) ___________2 

ατοµικά και για κάθε µία α�ό αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υ�όχρεων 
µεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως µελών της ένωσης ή κοινο�ραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/των τµήµατος/των (της/των οµάδα/δών) __________3 της σύµβασης 
σύµφωνα µε την (αριθµό / ηµεροµηνία)___________διακήρυξης «Προµήθεια Χρωµάτων & 
Συναφών Ειδών» της/του (αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα). 
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Το �αρα�άνω �οσό τηρούται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµιά α�ό 
µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 
α�αίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες α�ό την α�λή έγγραφη ειδο�οίηση σας.  
 
Η �αρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας ε�ιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωση σας 
ότι µ�ορούµε να θεωρήσουµε την Τρά�εζα µας α�αλλαγµένη α�ό κάθε σχετική υ�οχρέωση 
εγγυοδοσίας µας. 
 
Σε �ερί�τωση κατά�τωσης της εγγύησης, το �οσό της κατά�τωσης υ�όκειται σε �άγιο τέλος 
χαρτοσήµου.  
Βεβαιώνουµε υ�εύθυνα ότι το �οσό των εγγυητικών µας ε�ιστολών �ου έχουν δοθεί, 
συνυ�ολογίζοντας και το �οσό της �αρούσας, δεν υ�ερβαίνει το όριο των εγγυήσεων �ου έχουµε 
το δικαίωµα να εκδίδουµε4.  
   
        (Εξουσιοδοτηµένη Υ�ογραφή) 
 
 
1 Το ύψος της εγγυητικής ε�ιστολής συµµετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης σε συγκεκριµένο χρηµατικό �οσό και δε 
µ�ορεί να υ�ερβαίνει το 5% της �ροεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε �αρένθεση αριθµητικώς. 
Στο �οσό δεν υ�ολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). Ολογράφως και σε �αρένθεση αριθµητικώς. Στο �οσό δεν 
υ�ολογίζεται ο ΦΠΑ. 
2 Συµ�ληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινο�ραξίας. 
3 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τµήµατα συµ�ληρώνεται ο α/α του/ων τµήµατος/των για τα ο�οία υ�ογράφεται η σχετική 
σύµβαση. 
4 Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών ε�ιστολών α�ό τις τρά�εζες �ου λειτουργούν στην Ελλάδα 

θεσµοθετήθηκε µε την υ�'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) α�όφαση του Υ�ουργού Οικονοµικών, µε την 

ο�οία και κατέστη υ�οχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υ�εύθυνης δήλωσης στην εγγυητική ε�ιστολή. 

                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 

  
 
 
 
 

 
ΜΕΛΕΤΗ 

 

Προµήθεια χρωµάτων και συναφών ειδών για την ε*ισκευή και συντήρηση των 
εγκαταστάσεων του ∆ήµου ∆ράµας (κτίρια, *άρκα, *λατείες, κοιµητήρια, αθλητικές 

εγκαταστάσεις, διαγράµµιση οδών, κτλ),   έτους 2016 

 

Προϋπολογισμός: 24.991,51 € με Φ.Π.Α. 
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Περιεχόμενα 

1. Τεχνική Έκθεση 
2. Τεχνικές Προδιαγραφές  

3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
4. Οικονομική Προσφορά 

5. Τεχνική Προσφορά 
 

                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 

Προµήθεια χρωµάτων και συναφών ειδών για την 
ε*ισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων του 
∆ήµου ∆ράµας (κτίρια, *άρκα, *λατείες, 
κοιµητήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, 
διαγράµµιση οδών, κτλ),   έτους 2016  
 
 
 

 Ενδεικτικός Προϋ*ολογισµός: 24.991,51 € 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η �αρούσα µελέτη αφορά την �ροµήθεια χρωµάτων και συναφών ειδών για την ε�ισκευή 

και συντήρηση των εγκαταστάσεων του ∆ήµου ∆ράµας κατά τη διάρκεια του έτους 2016 

ενδεικτικού �ροϋ�ολογισµού 24.991,51 € συµ�εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (20.318,30 € χωρίς 

Φ.Π.Α.). 

Συγκεκριµένα θα γίνει �ροµήθεια των �αρακάτω ειδών, ό�ως αναγράφονται αναλυτικά 

στον �ίνακα �ου ακολουθεί, �ροκειµένου να αντιµετω�ιστούν οι ανάγκες ε�ισκευής και 

συντήρησης των εγκαταστάσεων του ∆ήµου ∆ράµας και �ιο συγκεκριµένα: 

α) των κτιριακών εγκαταστάσεων, στις ο�οίες �εριλαµβάνονται όλα τα κτίρια �ου 

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

β) τη διαγράµµιση οδών του ∆ήµου ∆ράµας, 

γ) των λοι�ών εγκαταστάσεων, στις ο�οίες �εριλαµβάνονται τα �άρκα, οι �λατείες, τα  

κοιµητήρια, κλ�..        

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 
Συνολική 
Ποσότητα  

 
 

 
 

 
 

∆/νση 
Τεχ. Υ*. 

∆/νση 
Περ/ντος 

& 
Πρασίνου 

Αυτ/λές 
Τµήµα 
Το*. 

Οικ/κής 
Ανά*τυξης 

∆/νση 
Κοιν/κής 
Προς/σίας 
Παιδείας 

& 
Πολ/µού 

 

1 
Πλαστικό 
οικολογικό χρώµα     
(10 lt.) 

∆οχείο 38 ---- ---- 38 76 

2 
Υδρόχρωµα     
 (15 kg.) 

∆οχείο 30 ---- ---- 39 69 

3 
Τσιµεντόχρωµα    
 (9 lt.)                                                        

∆οχείο 29 28 ---- 48 105 

4 Λαδοµ*ογιά      ∆οχείο 145 ---- ---- 119 264 
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(0,75 lt.)                                                                        
5 Αστάρι νερού Λίτρο 165 ---- ---- 50 215 

6 
Στόκος ακρυλικός     
(20 kg.) 

Σάκος 50 ---- ---- ---- 50 

7 Στόκος *άστα Κιλό ---- ---- ---- 100 100 

8 ∆ιαλυτικό Λίτρο 60 ---- ---- 50 110 

9 ∆ιαλυτικό νίτρο Λίτρο 280 ---- 136 ---- 416 

10 
Συντηρητικό λάδι 
ξύλου     (0.75 lt.) 

∆οχείο 60 ---- ---- ---- 60 

11 

Χρώµα 
διαγράµµισης 
(υψηλής 
ανακλαστικότητας)     
(20  lt.) 

∆οχείο 97 ---- 49 2 148 

12 Υαλοσφαιρίδια Κιλό 645 ---- ---- ---- 645 
   
          Για την εκτίµηση των �οσοτήτων των ειδών της �ροµήθειας, οι ο�οίες αναφέρονται στον 
�αρα�άνω �ίνακα, ελήφθησαν υ�όψη τα στοιχεία των �ροηγούµενων ετών για την κάλυψη των 
αντίστοιχων αναγκών. 

Τα �ρος �ροµήθεια υλικά θα είναι γνωστού και αναγνωρισµένου κατά ISO 9001 

εργοστασίου του εσωτερικού ή του εξωτερικού και σύµφωνο µε τα Ελληνικά �ρότυ�α του Ε.Λ.Ο.Τ. 

και ό�ου αυτά δεν υ�άρχουν, τα διεθνή δηλ. CE, ΕΝ κλ�. (δεν γίνονται δηλαδή, δεκτά ανώνυµα 

υλικά).  

      Τα �ιστο�οιητικά, των �ρος �ροµήθεια υλικών, θα �ρέ�ει να είναι ευανάγνωστα, να είναι 

στα Ελληνικά ή στη διεθνή ε�ίσηµη γλώσσα, Αγγλικά, διαφορετικά θα �ρέ�ει να είναι 

µεταφρασµένα α�ό αρµόδιο φορέα.   

         Τα υλικά θα �ροσκοµίζονται σε συσκευασίες �ού θα γράφουν ε�άνω τους την σύσταση 

του υλικού, τις �ροδιαγραφές τους, την χρήση για την ο�οία �ροορίζονται, τις �ροφυλάξεις  �ού 

χρειάζονται να λαµβάνει ο τεχνίτης κατά την το�οθέτηση τους και την µάρκα.  

      Η συσκευασία τους �ρέ�ει να είναι  �ροσεγµένη  ώστε κατά την µεταφορά τους να µην 

δηµιουργούνται φθορές, ούτε �αραβιάσεις.  

      Η τιµή των υλικών  θα �εριέχουν όλες τις ε�ιβαρύνσεις εργασιών, µεταφοράς και 

�αράδοσης χωρίς έξτρα ε�ιβάρυνση της υ�ηρεσίας. ∆ηλαδή ζητείται τιµή έτοιµου υλικού ό�ως 

χρειάζεται �αραδοτέο στις α�οθήκες του ∆ήµου.   

            Η �ροµήθεια θα �ραγµατο�οιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της αριθµ. 11389/93 (ΦΕΚ 

185/23-03-1993, τ. Β’) α�όφασης του Υ�ουργείου Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και θα καλυφθεί α�ό 

ίδιους �όρους. 

Ο ∆ήµος ∆ράµας διατηρεί το δικαίωµα να α�οστέλλει δείγµατα των ειδών του ανωτέρου 

διαγωνισµού  στο Γενικό Χηµείο του Κράτους ώστε να ελεγχτεί τόσο η �οιότητα όσο και το αν τα είδη 

�ληρούν τις α�αιτούµενες τεχνικές �ροδιαγραφές του διαγωνισµού.  

                                                                                                                          ∆ράµα  00-00-2016 

 
Θεωρήθηκε 

                                                                                             
Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης              Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης      Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης              

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας     Τεχνικών Υ*ηρεσιών           Περιβάλλοντος  & Πρασίνου 
              & Πολιτισµού 
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  Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης     Νικόλαος Ευαγγελίδης        Λαζαρίδης Λάζαρος           
 

 
                   Ο Συντάξας  
  Ο Προϊστάµενος του Αυτοτελούς    Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος 
Τµήµατος Οικονοµικής Ανά*τυξης      Προµηθειών 
 
         Ευστράτιος Αρβανιτίδης            Μιλτιάδης Μελιάδης 
 

                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

Προµήθεια χρωµάτων και συναφών ειδών για 
την ε*ισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων 
του ∆ήµου ∆ράµας (κτίρια, *άρκα, *λατείες, 
κοιµητήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, 
διαγράµµιση οδών, κτλ),   έτους 2016  
 
 
 

Ενδεικτικός Προϋ*ολογισµός: 24.991,51 € 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

     Όλα τα είδη της �ροµήθειας θα �ρέ�ει να είναι άριστης �οιότητας και κατάλληλα για το σκο�ό 
για τον ο�οίο �ροορίζονται και να �ληρούν τις τεχνικές �ροδιαγραφές, ό�ως αναφέρονται 
�αρακάτω αναλυτικότερα για το καθένα α�ό αυτά:  
 

1).  Πλαστικό χρώµα  (ισοδύναµο µε NEOPAL ECO ή αντίστοιχες άλλης εταιρείας) 
 

Πλαστικό χρώµα  υδατικής διασ�οράς, εσωτερικής χρήσης, σε ε�ιφάνειες α�ό σοβά, 
εµφανές µ�ετόν κτλ.  
Εφαρµόζεται σε εσωτερικές ε�ιφάνειες α�ό σοβά, µ�ετόν, σ�ατουλαρισµένες 
ε�ιφάνειες κ.λ�. 
Να είναι �ιστο�οιηµένο οικολογικό �λαστικό χρώµα άριστης �οιότητας. 
Να �ροστατεύει το χρήστη και το �εριβάλλον κατά την εφαρµογή. Να µην �εριέχει 
στη σύνθεσή του βαρέα µέταλλα, ε�ικίνδυνες ουσίες, αµµωνία, φορµαλδεΰδη και 
αρωµατικούς υδρογονάνθρακες. Να χαρακτηρίζεται α�ό µεγάλη ευκολία εφαρµογής, 
υψηλή καλυ�τικότητα και α�όδοση, άριστες αντοχές στις διεργασίες καθαρισµού 
(�λύσιµο-καθάρισµα), αντοχή σε κλιµατολογικές κατα�ονήσεις και σχεδόν ανύ�αρκτο 
�ιτσίλισµα κατά την εφαρµογή.  Να είναι άοσµο, φιλικό �ρος τον χρήστη και το 
�εριβάλλον. 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Πυκνότητα: 1.30-1.50 gr/ml 
Ιξώδες: 80-120 KU 
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):  Να ανήκει στις κατηγορίες Α/α και Α/γ 
[Οριακή Τιµή ΠΟΕ Ευρω�αϊκής Ένωσης: 75 gr/lt (2007) και 30 gr/lt (2010)]. 
Αντοχή σε *λύσιµο-τρίψιµο: > 10.000 κινήσεις 
Αντοχή σε *λύσιµο-τρίψιµο: Κλάση 1 
Α*όδοση: 12 – 13 m2/Lt για �λήρη κάλυψη (2 στρώσεις). 
Ειδικό Βάρος:  1,38 – 1,46  
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Απόχρωση:  Σε διάφορες αποχρώσεις κατόπιν επιλογής από την Υπηρεσία σε συσκευασίες των 10 λίτρων 
 

2).  Υδρόχρωµα  
 

Χρώµα υδατικής διασ�οράς, εύκολο στη χρήση, �ου αφήνει ανοιχτούς τους �όρους 
του τοίχου, κατάλληλο για εσωτερική  χρήση.  
Χρησιµο�οιείται για τη βαφή ε�ιφανειών α�ό σοβά, εµφανές µ�ετόν, τούβλα 
αµιαντοτσιµέντου κ.λ.�., δηλαδή υ�οστρωµάτων έντονα αλκαλικών, αφού έχει 
�ροηγηθεί η κατάλληλη �ροετοιµασία. 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Εµφάνιση: Βελουτέ µατ  

Απόδοση: 6-11 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 �εριέχει βαρέα µέταλλα ούτε καρκινογόνες και τοξικές ουσίες 

 

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

3).  Τσιµεντόχρωµα (ισοδύναµο µε VIVE ακρυλικό της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή αντίστοιχης 
άλλης εταιρείας) 

  
Ακρυλικό χρώµα υδατικής διασ�οράς κατάλληλο για εσωτερική, αλλά κυρίως για 
εξωτερική χρήση.  
Χρησιµο�οιείται για τη βαφή ε�ιφανειών α�ό σοβά, εµφανές µ�ετόν, τούβλα 
αµιαντοτσιµέντου κ.λ.�., δηλαδή υ�οστρωµάτων έντονα αλκαλικών, αφού έχει 
�ροηγηθεί η κατάλληλη �ροετοιµασία. 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Απόδοση: 11-13 m
2
 ανά στρώση, ανάλογα µε την επιφάνεια 

Αντοχή σε *λύσιµο-τρίψιµο: > 1.000 κύκλους  
Αντοχή σε *λύσιµο-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 �εριέχει βαρέα µέταλλα ούτε καρκινογόνες και τοξικές ουσίες 

 

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

 

4).  Λαδοµ*ογιά (ισοδύναµο µε EXTRA NEOCHROM  ή αντίστοιχης άλλης εταιρείας) 
 

Συνθετικό βερνικόχρωµα, διαλύτου κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση σε 
µεταλλικές και ξύλινες ε�ιφάνειες, �ροϊόν χαµηλών �τητικών οργανικών ενώσεων, 
φιλικό στο χρήστη και στο �εριβάλλον. 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Εµφάνιση: Σατινέ και γυαλιστερή υφή 
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Ιξώδες: 65-85 
Απόδοση: 14-16 m

2
 ανά στρώση, ανάλογα µε την επιφάνεια 

Πάχος ξηρού Υµένα (µm): 40 µ� 

Αντοχή στο *λήσιµο: Το υ�όστρωµα δεν α�οκαλύ�τεται τουλάχιστον µετά α�ό 750 
κύκλους 
 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά 

Να σχηµατίζει ένα ελαστικό και �αράλληλα σκληρό φιλµ, µε υψηλές αντοχές στην 
τριβή καθώς και στις αντίξοες καιρικές συνθήκες και τη ρύ�ανση. 
Να διατηρεί την ελαστικότητα, τον βαθµό στιλ�νότητας και την φωτεινότητά του 
ακόµα και µε την �άροδο του χρόνου. 
Να �αρουσιάζει αυξηµένη αντοχή στο κιτρίνισµα. 
Να �ροσφέρει µεγάλη καλυ�τικότητα, να έχει µαλακό δούλεµα και καλό ά�λωµα. 
Να µην �εριέχει µόλυβδο και χρωµικά. 
 

Α*όχρωση:  Σε διάφορες α�οχρώσεις κατό�ιν ε�ιλογής α�ό την Υ�ηρεσία σε 
συσκευασίες των 0,75 λίτρου 
    
5).  Ακρυλικό Αστάρι νερού (ισοδύναµο µε SMALTOPLAST UNIVERSAL PRIMER 

της VECHRO COLORS ή αντίστοιχης άλλης εταιρείας) 
 

Μικρονιζέ διαφανές ακρυλικό αστάρι νερού χαµηλής οσµής για εσωτερική και 
εξωτερική χρήση µε ισχυρή �ρόσφυση και αντοχή στις αλκαλικές ε�ιφάνειες. ∆ιεισδύει 
εξαιρετικά και ισχυρο�οιεί τοίχους και �ορώδεις ε�ιφάνειες ό�ως στόκους, σοβάδες, 
σ�ατουλαριστά, µ�ετόν, γυψοσανίδες, τσιµεντοσανίδες, υδροχρώµατα κλ�. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Α*όδοση:  9-17 m2 /lt ανά στρώση ανάλογα µε την αραίωση και την 
α�ορροφητικότητα της ε�ιφάνειας 

Στέγνωµα:  στεγνό στην αφή σε 1-2 ώρες 
Ε*αναβαφή: 4-5 ώρες µετά την εφαρµογή ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες  

Αντοχή  

Ελάχιστη θερµοκρασία εφαρµογής: 8 °C 

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):  Να ανήκει στις κατηγορίες Α/α και Α/γ 
[Οριακή Τιµή ΠΟΕ Ευρω�αϊκής Ένωσης: 75 gr/lt (2007) και 30 gr/lt (2010)].  Να 
�ληροί τις α�αιτήσεις της Νοµοθεσίας και µετά το έτος 2011. ΠΟΕ: οργανικές �τητικές 
ενώσεις µε σηµείο βρασµού < 2500 C.  
 

6).   Στόκος ακρυλικός:  (ισοδύναµο µε ULTRA SMALTOPLAST FIX της VECHRO 
COLORS ή αντίστοιχης άλλης εταιρείας) 

 

Τσιµεντοειδής στόκος σε σκόνη, κατάλληλος για σ*ατουλάρισµα/στοκάρισµα 
ε*ιφανειών α*ό σοβά, µ*ετόν ή γυψοσανίδα εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων. 
   
Τεχνικά  χαρακτηριστικά : 
Λευκότητα:  95% 
Α*όδοση:  1-3 m2 /kg ανά στρώση, ανάλογα µε την ε�ιφάνεια 
 

Σε συσκευασία  σάκων  των 20  κιλών   
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7).  Στόκος *άστα:  (ισοδύναµο µε NEOPAL STUCCO της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή αντίστοιχης 
άλλης εταιρείας) 

 

Στόκος σ*ατουλαρίσµατος µεγάλων ε*ιφανειών, έτοιµος *ρος χρήση σε 
εσωτερικούς τοίχους α*ό σοβά, γυψοσανίδες ή µ*ετόν.  Να δουλεύεται και να 
α*λώνεται εύκολα και να στεγνώνει γρήγορα  καθώς και να τρίβεται εύκολα χωρίς 
*ολύ σκόνη.  Η ε*ιφάνεια να είναι λεία και οµοιόµορφη έτοιµη να βαφεί. 
 

Τύ*ος:  Στόκος βάσεως ειδικών ρητινών 
Κατανάλωση υλικού:  Περί�ου 1 kg/m2  
Πάχος εφαρµογής:  0,5-2 mm συνολικά, σε µία ή δύο στρώσεις σε σταθερές ε�ιφάνειες 
Χρόνος α*οθήκευσης:  12 µήνες σε θερµοκρασίες α�ό 5ο C έως 35ο C. 

8).  Χρώµα ∆ιαγράµµισης  (λευκό & κίτρινο)  

α).  Λευκό χρώµα 
Για την �ροµήθεια του λευκού ακρυλικού χρώµατος διαγράµµισης οδών ισχύει 
το ευρω�αϊκό �ρότυ�ο ΕΝ 1871 «Υλικά οριζόντιας σήµανσης οδών – Φυσικές 
ιδιότητες» και συγκεκριµένα οι κατηγορίες LF7 για τον �αράγοντα 
φωτεινότητας, UV1 για την ε�ιταχυνόµενη γήρανση UV και BR2 για την 
ε�ίδραση ασφάλτου. 
Ε�ι�λέον το χρώµα �ρέ�ει να �ληροί τα �αρακάτω : 
1) Να α�οτελείται α�ό 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 �ου �ροδιαγράφονται στο ΕΝ 
1423, τα ο�οία κατά την εφαρµογή της διαγράµµισης ψεκάζονται στον υγρό 
υµένα του χρώµατος. 
4) Να είναι ικανό να α�οτρέ�ει την �λήρη κάλυψη των µεγαλύτερων 
σφαιριδίων λόγω τριχοειδούς ανύψωσης και να εξασφαλίζει στα σφαιρίδια τη 
µέγιστη �ρόσφυση, ώστε να �ροκύ�τει λωρίδα διαγράµµισης �ολύ ανθεκτική 
στη γήρανση και στη φθορά. 
5) Να είναι καλά αναµεµειγµένο, να µην κατακάθεται και να µη 
συσσωµατώνεται µόνιµα µέσα στο δοχείο µετά �ερίοδο α�οθήκευσης 
τουλάχιστον ενός (1) έτους και να ε�ανέρχεται εύκολα µε ανάδευση στην 
αρχική του κατάσταση. 
6) Όταν ξηραίνεται στην ε�ιφάνεια του οδοστρώµατος να δίνει υµένα µε καλή 
�ρόσφυση, �ου δε µεταβάλλεται αισθητά ο χρωµατισµός του µε την ε�ίδραση 
της ηλιακής ακτινοβολίας, της κυκλοφορίας και της �αρόδου του χρόνου. 
7) Να εφαρµόζεται εύκολα και οµοιόµορφα µε τα µηχανήµατα διαγράµµισης  
οδών. 
8) Να έχει �εριεκτικότητα σε TiO2 ≥ 13% κ.β. Το �οσοστό TiO2 στο χρώµα 
�ροσδιορίζεται σύµφωνα µε το ASTM D1394 – αναγωγική µέθοδος JONES. 
9) Να έχει ιξώδες 70 – 80 K.U. (KREBS UNITS). Το ιξώδες �ροσδιορίζεται 
σύµφωνα µε το ASTM D562. 
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10) Να έχει χρόνο ξήρανσης (NO PICK-UP TIME) ≤ 20min. Ο χρόνος ξήρανσης 
�ροσδιορίζεται σύµφωνα µε το ASTM D711. 
11) Να έχει λε�τότητα κόκκων (HEGMAN) ≥ 3. Η λε�τότητα κόκκων 
�ροσδιορίζεται σύµφωνα µε το ASTM D1210. 
12) Να έχει αντοχή σε φθορά µετά θέρµανση ≥ 50kg. Η αντοχή σε φθορά µετά 
θέρµανση �ροσδιορίζεται ως ακολούθως : 
Το χρώµα εφαρµόζεται σε ξηρό υµένα �άχους �ερί�ου 80µm �άνω σε γυάλινο 
δοκίµιο διαστάσεων 15cm Χ 7cm, καλά καθαρισµένο µε διαλύτη. Το �άχος του 
ξηρού υµένα �ροσδιορίζεται 24 ώρες µετά τη διάστρωση. Το δοκίµιο 
θερµαίνεται σε �υριαντήριο ε�ί 3 ώρες, σε θερµοκρασία 105οC – 110οC και εν 
συνεχεία κλιµατίζεται ε�ί 30 λε�τά σε θερµοκρασία 25οC ± 2οC και σχετική 
υγρασία 50% ± 5%. 
Το δοκίµιο υ�οβάλλεται σε δοκιµασία φθοράς σύµφωνα µε το ASTM D968. Η 
άµµος �ου χρησιµο�οιείται είναι η �ρότυ�η άµµος CEN EN 196-1. 
13) Το χρώµα δεν �ρέ�ει να �αρουσιάζει ρηγµατώσεις, α�ολε�ίσεις ή α�ώλεια 
�ρόσφυσης όταν δοκιµάζεται, ό�ως �εριγράφεται ακολούθως : 
Το χρώµα εφαρµόζεται µε υµενογράφο σε υγρό υµένα 127µm �άνω σε �λακίδιο 
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 ε�ί 18ωρο, στη συνέχεια θερµαίνεται σε �υριαντήριο, σε θερµοκρασία 
55οC ± 2οC ε�ί 2ωρο, ψύχεται σε θερµοκρασία δωµατίου τουλάχιστον ε�ί µισή 
ώρα και κάµ�τεται γύρω α�ό ξύλινη ράβδο διαµέτρου 12,5cm. 
14) Το χρώµα δεν �ρέ�ει να �αρουσιάζει α�ώλεια �ρόσφυσης, ξεφλουδίσµατα ή 
άλλες αλλοιώσεις εκτός µιας ελαφράς α�ώλειας της στιλ�νότητάς 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 ε�ί 
72 ώρες. Το δοκίµιο εµβα�τίζεται ακολούθως κατά το ήµισυ σε α�οσταγµένο 
νερό σε θερµοκρασία δωµατίου για 18 ώρες, αφήνεται να ξηρανθεί στον αέρα 
ε�ί 2ωρο και εξετάζεται. 
15) Το χρώµα όταν ψεκάζεται σε οριζόντιες ε�ιφάνειες λαµαρίνας ή αλουµινίου 
και σε �άχος υγρού υµένα �ερί�ου 400µm, �ρέ�ει να δίνει υµένα, ο ο�οίος 
όταν ξηραίνεται να �αρουσιάζει ε�ιφάνεια λεία, οµοιόµορφη, χωρίς ανωµαλίες 
και τραχύτητα ή ο�οιαδή�οτε άλλη ασυνέχεια. Το χρώµα δεν �ρέ�ει να 
�αρουσιάζει ραβδώσεις ή διαχωρισµό όταν ψεκάζεται σε καθαρό γυαλί. 
16) Η δοκιµή της α�οθήκευσης θα γίνεται σύµφωνα µε το ASTM D1309 και 
�ρέ�ει να είναι ≥6. 
Tο ΚΕ∆Ε �ρος το �αρόν δεν έχει τον α�αιτούµενο α�ό το ΕΝ 1871 εξο�λισµό 
για τη δοκιµή αυτή, η δε εναλλακτική λύση του Ευρω�αϊκού Προτύ�ου (φυσική 
α�οθήκευση 6 µηνών) είναι �ρακτικά αδύνατη για την εµ�ρόθεσµη διεξαγωγή 
του διαγωνισµού. 
Ως �ρος τη δειγµατοληψία ισχύει η �ροδιαγραφή �ου εγκρίθηκε µε την 
α�όφαση 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. 
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Οι ε�ι�λέον έλεγχοι �ου δεν �ροβλέ�ονται στο ΕΝ 1871 θεωρούνται αναγκαίοι, 
δεδοµένου ότι δεν γίνονται οι έλεγχοι ε�ιδόσεων των χρωµάτων σύµφωνα µε το 
ΕΝ 1436 «Ε�ιδόσεις διαγραµµίσεων οδών, (τεχνικά χαρακτηριστικά)». 
Ε�ι�λέον των ανωτέρω και σύµφωνα µε το υ�. αρ. 3012678/1852/99/19-7-99 
έγγραφο του Γενικού Χηµείου του Κράτους, εφόσον �ρόκειται για 
�αρασκεύασµα �ου ταξινοµείται ως ε�ιβλαβές και εύφλεκτο, σύµφωνα µε την 
Α�όφαση Α.Χ.Σ. 1197/89 (ΦΕΚ 567 /Β /90) «Περί ε�ικινδύνων 
�αρασκευασµάτων» και το �αρ/µα Ι της Α�όφασης Α.Χ.Σ. 378/94 (ΦΕΚ 705 /Β 
/20-9-94) «Περί ε�ικινδύνων ουσιών», θα ε�ισηµαίνεται µε τα σύµβολα 
κινδύνου F, Xn, τις ενδείξεις �ου αφορούν τους ιδιαίτερους κινδύνους – 
φράσεις R: R11 �ολύ εύφλεκτο και R 20 ε�ιβλαβές όταν εισ�νέεται, καθώς και 
τις τυ�ο�οιηµένες οδηγίες �ροφύλαξης – φράσεις S: 

• S 16 µακριά α�ό �ηγές ανάφλεξης – α�αγορεύεται το κά�νισµα, 

• S 25 α�οφεύγετε την ε�αφή µε τα µάτια, 

• S 29 µην αδειάζετε το �εριεχόµενο στην α�οχέτευση, 

• S 33 λάβετε �ροστατευτικά µέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. 
Ε�ίσης το ε�ικίνδυνο �αρασκεύασµα θα συνοδεύεται α�ό «δελτίο δεδοµένων 
ασφαλείας» σύµφωνα µε το άρθρο 3 της Α�όφασης Α.Χ.Σ. 508/91 (ΦΕΚ 
886/Β/30-10-91) «Περί καθορισµού κανόνων για το σύστηµα ειδικής 
�ληροφόρησης σχετικά µε τα ε�ικίνδυνα �αρασκευάσµατα», ό�ως αυτή 
τρο�ο�οιήθηκε µε την Α�όφαση Α.Χ.Σ. 47/95 (ΦΕΚ 431/Β/17-5-95). 

 

β).  Κίτρινο χρώµα 
Για την �ροµήθεια του κίτρινου ακρυλικού χρώµατος διαγράµµισης οδών 
ισχύει το  ευρω�αϊκό �ρότυ�ο ΕΝ 1871 «Υλικά οριζόντιας σήµανσης οδών – 
Φυσικές ιδιότητες» και συγκεκριµένα οι κατηγορίες LF2 (β≥0,50) για τον 
�αράγοντα φωτεινότητας, UV1 για την ε�ιταχυνόµενη γήρανση UV και BR2 
(∆β≤0,05) για την ε�ίδραση ασφάλτου. 
Ε�ι�λέον το χρώµα �ρέ�ει να �ληροί τα �αρακάτω : 
1) Να α�οτελείται α�ό 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 �ου �ροδιαγράφονται στο ΕΝ  
1423, τα ο�οία κατά 
την εφαρµογή της διαγράµµισης ψεκάζονται στον υγρό υµένα του χρώµατος. 
4) Να είναι ικανό να α�οτρέ�ει την �λήρη κάλυψη των µµεγαλύτερων 
σφαιριδίων λόγω τριχοειδούς ανύψωσης και να εξασφαλίζει στα σφαιρίδια τη 
µµέγιστη �ρόσφυση, ώστε να �ροκύ�τει λωρίδα διαγράµµισης �ολύ ανθεκτική 
στη γήρανση και στη φθορά. 
5) Να είναι καλά αναµεµειγµένο, να µην κατακάθεται και να µη 
συσσωµατώνεται µόνιµα µέσα στο δοχείο µετά α�ό �ερίοδο α�οθήκευσης 
τουλάχιστον ενός (1) έτους και να ε�ανέρχεται εύκολα µε ανάδευση στην 
αρχική του κατάσταση. 
6) Όταν ξηραίνεται στην ε�ιφάνεια του οδοστρώµατος να δίνει υµένα µε καλή 
�ρόσφυση, �ου δε µµεταβάλλεται αισθητά ο χρωµατισµός του µε την ε�ίδραση 
της ηλιακής ακτινοβολίας, της 
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κυκλοφορίας και της �αρόδου 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 �ροσδιορίζεται  
σύµφωνα µε το 
ASTM D562. 
9) Να έχει χρόνο ξήρανσης (NO PICK-UP TIME) ≤ 20min. Ο χρόνος ξήρανσης  
�ροσδιορίζεται 
σύµφωνα µε το ASTM D711. 
10) Να έχει λε�τότητα κόκκων (HEGMAN) ≥ 3. Η λε�τότητα κόκκων 
�ροσδιορίζεται σύµφωνα µε το ASTM D1210. 
11) Να έχει αντοχή σε φθορά µετά θέρµανση ≥ 43kg. Η αντοχή σε φθορά µετά 
θέρµανση �ροσδιορίζεται ως ακολούθως : 
To χρώµα εφαρµόζεται σε ξηρό υµένα �άχους �ερί�ου 80µm �άνω σε γυάλινο 
δοκίµιο διαστάσεων 15cm Χ 7cm, καλά καθαρισµένο µε διαλύτη. Το �άχος του 
ξηρού υµένα �ροσδιορίζεται 24 ώρες µετά τη διάστρωση. Το δοκίµιο 
θερµαίνεται σε �υριαντήριο ε�ί 3 ώρες, σε θερµοκρασία 105– 110οC και εν 
συνεχεία κλιµατίζεται ε�ί 30 λε�τά σε θερµοκρασία 25οC ± 2οC και σχετική 
υγρασία 50% ± 5%. 
Το δοκίµιο υ�οβάλλεται σε δοκιµασία φθοράς σύµφωνα µε το ASTM D968. Η 
άµµος �ου χρησιµο�οιείται είναι η �ρότυ�η άµµος CEN EN 196-1. 
12) Το χρώµα δεν �ρέ�ει να �αρουσιάζει ρηγµατώσεις, α�ολε�ίσεις ή α�ώλεια 
�ρόσφυσης όταν δοκιµάζεται ό�ως �εριγράφεται ακολούθως : 
Το χρώµα εφαρµόζεται µε υµενογράφο σε υγρό υµένα 127µm �άνω σε �λακίδιο 
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 ε�ί 18ωρο, στη συνέχεια θερµαίνεται σε �υριαντήριο, σε θερµοκρασία 
55οC ± 2οC ε�ί 2ωρο, ψύχεται σε θερµοκρασία δωµατίου τουλάχιστον ε�ί µισή 
ώρα και κάµ�τεται γύρω α�ό ξύλινη ράβδο διαµέτρου 12,5cm. 
13) Το χρώµα δεν �ρέ�ει να �αρουσιάζει α�ώλεια �ρόσφυσης, ξεφλουδίσµατα ή 
άλλες αλλοιώσεις εκτός µιας ελαφριάς α�ώλειας της στιλ�νότητάς 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 ε�ί 72 ώρες. Το 
δοκίµιο εµβα�τίζεται ακολούθως κατά το ήµισυ σε α�οσταγµένο νερό σε 
θερµοκρασία δωµατίου για 18 ώρες, αφήνεται να ξηρανθεί στον αέρα ε�ί 2ωρο 
και εξετάζεται. 
14) Το χρώµα όταν ψεκάζεται σε οριζόντιες ε�ιφάνειες λαµαρίνας ή αλουµινίου 
και σε �άχος υγρού υµένα �ερί�ου 400µm, �ρέ�ει να δίνει υµένα, ο ο�οίος 
όταν ξηραίνεται να �αρουσιάζει ε�ιφάνεια λεία, οµοιόµορφη, χωρίς ανωµαλίες 
και τραχύτητα ή ο�οιαδή�οτε άλλη ασυνέχεια. 
Το χρώµα δεν �ρέ�ει να �αρουσιάζει ραβδώσεις ή διαχωρισµό όταν ψεκάζεται 
σε καθαρό γυαλί. 
15) Η δοκιµή της α�οθήκευσης θα γίνεται σύµφωνα µε το ASTM D1309 και 
�ρέ�ει να είναι ≥ 6.  Το ΚΕ∆Ε �ρος το �αρόν δεν έχει τον α�αιτούµενο α�ό το 
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ΕΝ 1871 εξο�λισµό για τη δοκιµή αυτή, η δε εναλλακτική λύση του Ευρω�αϊκού 
Προτύ�ου (φυσική α�οθήκευση 6 µηνών) είναι �ρακτικά αδύνατη για την 
εµ�ρόθεσµη διεξαγωγή του διαγωνισµού. 
Ως �ρος τη δειγµατοληψία ισχύει η �ροδιαγραφή �ου εγκρίθηκε µε την 
α�όφαση 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 ε�ι�λέον έλεγχοι �ου δεν �ροβλέ�ονται στο ΕΝ 1871 θεωρούνται αναγκαίοι, 
δεδοµένου ότι δεν γίνονται οι έλεγχοι ε�ιδόσεων των χρωµάτων σύµφωνα µε το 
ΕΝ 1436 «Ε�ιδόσεις διαγραµµίσεων οδών, (τεχνικά χαρακτηριστικά)». 
Ε�ι�λέον των ανωτέρω και σύµφωνα µε το υ�. αρ. 3012678/1852/99/19-7-99 
έγγραφο του Γενικού Χηµείου του Κράτους, εφόσον �ρόκειται για 
�αρασκεύασµα �ου ταξινοµείται ως ε�ιβλαβές και εύφλεκτο, σύµφωνα µε την 
Α�όφαση Α.Χ.Σ. 1197/89 (ΦΕΚ 567 /Β /90) «Περί ε�ικινδύνων 
�αρασκευασµάτων» και το �αρ/µα Ι της Α�όφασης Α.Χ.Σ. 378/94 (ΦΕΚ 
705/Β΄/20-9-94) «Περί ε�ικινδύνων ουσιών», θα ε�ισηµαίνεται µε τα σύµβολα 
κινδύνου F, Xn, τις ενδείξεις �ου αφορούν τους ιδιαίτερους κινδύνους – 
φράσεις R : R11 �ολύ εύφλεκτο και R 20 ε�ιβλαβές όταν εισ�νέεται, καθώς και 
τις τυ�ο�οιηµένες οδηγίες �ροφύλαξης – φράσεις S : 

• S 16 µακριά α�ό �ηγές ανάφλεξης – α�αγορεύεται το κά�νισµα, 

• S 25 α�οφεύγετε την ε�αφή µε τα µάτια, 

• S 29 µην αδειάζετε το �εριεχόµενο στην α�οχέτευση, 

• S 33 λάβετε �ροστατευτικά µέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. 
Ε�ίσης το ε�ικίνδυνο �αρασκεύασµα θα συνοδεύεται α�ό «δελτίο δεδοµένων 
ασφαλείας» σύµφωνα µε το άρθρο 3 της Α�όφασης Α.Χ.Σ. 508/91 (ΦΕΚ 
886/Β΄/30-10-91) «Περί καθορισµού κανόνων για το σύστηµα ειδικής 
�ληροφόρησης σχετικά µε τα ε�ικίνδυνα �αρασκευάσµατα», ό�ως αυτή 
τρο�ο�οιήθηκε µε την Α�όφαση Α.Χ.Σ. 47/95 (ΦΕΚ 431/Β΄/17-5-95). 
 

9).  Υαλοσφαιρίδια διαγραµµίσεων  

Ισχύει το ευρω�αϊκό �ρότυ�ο ΕΝ 1423 «Υλικά ε�ί�ασης, 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 �ροδιαγραφή, 
�ου εγκρίθηκε µε την α�όφαση 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 �ρέ�ει να ικανο�οιούν τις α�αιτήσεις του 
Ευρω�αικού  
Προτύ�ου ΕΛΟΤ ΕΝ1423 και να έχουν την ακόλουθη κοκκοµετρική διαβάθµιση: 
 

Κόσκινα ISO 565 – R40/3 µm  
  

850  
710  
425  

Συνολικό συγκρατούµενο βάρος %  
  

0 έως 2  
0 έως 10  
25 έως 65  
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250  
150  

65 έως 95  
95 έως100 

Το 80% της συνολικής *οσότητας των σφαιριδίων *ρέ*ει να φέρει ε*ικάλυψη 
*ρόσφυσης και  
το 20% ε*ικάλυψη ε*ί*λευσης.  
 

10).  ∆ιαλυτικό:  Γενικής Χρήσης 
 

11).  ∆ιαλυτικό Νίτρου:    Γενικής χρήσης  
 

12).  Συντηρητικό λάδι ξύλου:  (ισοδύναµο µε VIVEXYL της ΒΙΒΕΧΡΩΜ  ή 
αντίστοιχης άλλης εταιρείας) 

 

Άχρωµο ειδικά ε�εξεργασµένο λάδι συνδυασµένο µε κερί αδιαβροχο�οίησης για τη 
συντήρηση και το φρεσκάρισµα σκληρών ξύλων ό�ως τικ, µαόνι, ιρόκο και άλλα 
εξωτικά ξύλα. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. 
 

Α*όδοση: 14-20 m2/lt. 
Αραίωση:  Έτοιµο �ρος χρήση.  
 

Σε συσκευασία  0.75 λίτρων         
  

∆ράµα  00-00-2016 
 

Θεωρήθηκε 
                                                                                             
Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης           Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης         Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης              

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας  Τεχνικών Υ*ηρεσιών  Περιβάλλοντος  & Πρασίνου 
              & Πολιτισµού 
 

  Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης           Νικόλαος Ευαγγελίδης          Λαζαρίδης Λάζαρος           
 
 

                                           Ο Συντάξας  
  Ο Προϊστάµενος του Αυτοτελούς    Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος 
Τµήµατος Οικονοµικής Ανά*τυξης      Προµηθειών 
 
 
         Ευστράτιος Αρβανιτίδης             Μιλτιάδης Μελιάδης 
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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ  
    ∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ  
    ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. 
    ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Προµήθεια χρωµάτων και συναφών ειδών για την 
ε*ισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων του 
∆ήµου ∆ράµας (κτίρια, *άρκα, *λατείες, 
κοιµητήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, 
διαγράµµιση οδών, κτλ),   έτους 2016 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Για τη σύνταξη του �ροϋ�ολογισµού της �ροµήθειας λήφθηκαν υ�όψη οι τρέχουσες τιµές 

εµ�ορίου των αντίστοιχων ειδών, µετά α�ό έρευνα �ου �ραγµατο�οιήθηκε α�ό της υ�ηρεσία. 

Ο συνολικός �ροϋ�ολογισµός της �ροµήθειας ανέρχεται στο �οσό των 24.991,51 € 

συµ�εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (20.318,30 € χωρίς Φ.Π.Α.) ό�ως αναγράφεται αναλυτικά στον 

�ίνακα �ου ακολουθεί. 
 

α/α Περιγραφή 

Μονάδα 
Μέτρησης 
(λίτρο, δοχείο, 
κιλό, σάκος) 

 

Ποσότητα 

Τιµή µονάδος 
(λίτρο, δοχείο, κιλό, 

σάκος) 

 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Καθαρή Αξία 
 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Πλαστικό οικολογικό χρώµα     (10 lt.) 

∆/νση Τεχνικών Υ�. 38 1.216,00 
1. 

∆/νση Κοινωνικής  
Προστασίας, Παιδείας & 
Πολιτισµού  

∆οχείο 
38 

 
32,00 € 

 1.216,00 

Υδρόχρωµα     (15 kg.) 

∆/νση Τεχνικών Υ�. 30 285,00 
2. 

∆/νση Κοινωνικής  
Προστασίας, Παιδείας & 
Πολιτισµού  

∆οχείο 
39 

 
 

9,50 € 
 
 

370,50 

Τσιµεντόχρωµα     (9 lt.) 

∆/νση Τεχνικών Υ�. 29 841,00 

∆/νση Κοινωνικής  
Προστασίας, Παιδείας & 
Πολιτισµού  

48 1.392,00 
3. 

∆/νση Περιβάλλοντος & 
Πρασίνου  

∆οχείο 

28 

 
 

29,00 € 
 
 812,00 

Λαδοµ*ογιά     (0,75 lt.) 

∆/νση Τεχνικών Υ�. 145 870,00 
4. 

∆/νση Κοινωνικής  
Προστασίας, Παιδείας & 
Πολιτισµού  

∆οχείο 
119 

 
 

6,00 € 
 
 

714,00 

α/α Περιγραφή 

Μονάδα 
Μέτρησης 

(λίτρο, δοχείο, 
κιλό, σάκος) 

 

Ποσότητα 

Τιµή µονάδος 
(λίτρο, δοχείο, κιλό, 

σάκος) 
 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Καθαρή Αξία 
 

(χωρίς ΦΠΑ) 
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Αστάρι νερού 

∆/νση Τεχνικών Υ�. 165 346,50 
5. 

∆/νση Κοινωνικής  
Προστασίας, Παιδείας & 
Πολιτισµού  

Λίτρο 
50 

2,10 € 
 105,00 

Στόκος ακρυλικός   (20 kg.) 

6. 
∆/νση Τεχνικών Υ�. Σάκος 50 

 
8,05 € 

 
402,50 

Στόκος *άστα 

7. ∆/νση Κοινωνικής  
Προστασίας, Παιδείας & 
Πολιτισµού  

Κιλό 100 
0,49 € 

 
49,00 

∆ιαλυτικό 

∆/νση Τεχνικών Υ�. 60 120,00 
8. 

∆/νση Κοινωνικής  
Προστασίας, Παιδείας & 
Πολιτισµού  

Λίτρο 
50 

2,00 € 
 100,00 

∆ιαλυτικό νίτρο 

∆/νση Τεχνικών Υ�. 280 798,00 
9. 

Αυτοτελές Τµήµα 
Το�ικής  Οικονοµικής 
Ανά�τυξης  

Λίτρο 
136 

 
2,85 € 

 387,60 

Συντηρητικό λάδι ξύλου     (0.75 lt.) 

10. 
∆/νση Τεχνικών Υ�. ∆οχείο 60 

 
6,00 € 

 
360,00 

Χρώµα διαγράµµισης (υψηλής ανακλαστικότητας)  (20 lt.) 

∆/νση Τεχνικών Υ�. 97 5.664,80 

∆/νση Κοινωνικής  
Προστασίας, Παιδείας & 
Πολιτισµού  

2 116,80 11. 

Αυτοτελές Τµήµα 
Το�ικής  Οικονοµικής 
Ανά�τυξης  

∆οχείο  

49 

58,40 € 
 

2.861,60 

Υαλοσφαιρίδια 

12. 
∆/νση Τεχνικών Υ�. Κιλό 645 

 
2,00 € 

 
1.290,00 

Σύνολο Καθαρής Αξίας 20.318,30 

Φ.Π.Α. 23% 4.673,21 

Σύνολο µε Φ.Π.Α. 24.991,51 
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                       ∆ράµα    00-00-2016 

 
Θεωρήθηκε 

 
Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης           Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης         Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης              

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας  Τεχνικών Υ*ηρεσιών   Περιβάλλοντος  & Πρασίνου 
              & Πολιτισµού 
 

  Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης  Νικόλαος Ευαγγελίδης          Λαζαρίδης Λάζαρος           
 

                 
                   Ο Συντάξας  
  Ο Προϊστάµενος του Αυτοτελούς    Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος 
Τµήµατος Οικονοµικής Ανά*τυξης       Προµηθειών 
 
 
         Ευστράτιος Αρβανιτίδης             Μιλτιάδης Μελιάδης 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  __________________________________________________ 
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ:  ____________________________________________________________ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:  __________________________________________________________ 
ΤΗΛ:  __________________________________________________________________ 
ΦΑΞ:  __________________________________________________________________ 
Ε-MAIL:  _______________________________________________________________ 
 
 
 

Προς την Ε*ιτρο*ή ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού για την   
Προµήθεια χρωµάτων και συναφών ειδών για την ε*ισκευή και συντήρηση των 

εγκαταστάσεων του ∆ήµου ∆ράµας  
(κτίρια, *άρκα, *λατείες, κοιµητήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, διαγράµµιση οδών, κτλ),   

έτους 2016 
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Αφού  έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω �ροµήθειας  �ροσφέρω: 

 

α/
α 

Είδος 
Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητ
α 

Τιµή Μονάδος 
(λίτρο, δοχείο, κιλό, 

σάκος) 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Καθαρή αξία 
(ολογράφως) 
(Χωρίς ΦΠΑ) 

Καθαρή Αξία 
(αριθµητικώς) 
(Χωρίς ΦΠΑ) 

1. 
Πλαστικό οικολογικό 
χρώµα     (10 lt.) 

∆οχείο 76 
   

2. Υδρόχρωµα     (15 kg.) ∆οχείο 69    

3. Τσιµεντόχρωµα    (9 lt.)                                                        ∆οχείο 105    

4. Λαδοµ*ογιά   (0,75 lt.)                                                                        ∆οχείο 264    

5. Αστάρι νερού Λίτρο 215       

6. Στόκος ακρυλικός   (20 kg.) Σάκος 50    

7. Στόκος *άστα Κιλό 100    

8. ∆ιαλυτικό Λίτρο 110    

9. ∆ιαλυτικό νίτρο Λίτρο 416    

10. 
Συντηρητικό λάδι ξύλου     
(0.75 lt.) 

∆οχείο 60 
   

11. 

Χρώµα διαγράµµισης 
(υψηλής 
ανακλαστικότητας) 
(20 lt.) – λευκό & κίτρινο  

∆οχείο 148 

   

12. Υαλοσφαιρίδια Κιλό 645    

Σύνολο καθαρής αξίας    

ΦΠΑ  23%  

Σύνολο µε ΦΠΑ   
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                ∆ράµα       /      / 2016 

                                                                                                   Ο / Η Προσφερ_______ 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                               (υ*ογραφή-σφραγίδαα) 
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Προς:   ∆ήµο 

∆ράµας 
                                                            

     Ηµεροµηνία:  ______________ 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
 

Προµήθεια χρωµάτων και συναφών ειδών για την ε*ισκευή και συντήρηση των 
εγκαταστάσεων του ∆ήµου ∆ράµας 

 (κτίρια, *άρκα, *λατείες, κοιµητήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, διαγράµµιση οδών, κτλ),   
έτους 2016 

 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΚΑΘΕ  

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  
 

Κάθε �ροµηθευτής θα �ρέ�ει να δίνει τα δικά του στοιχεία σε αντιστοιχία µε τα �αρακάτω.  Ό�ου 
το�οθετούνται νούµερα χρόνων, α�οδόσεων, νοείται ότι αυτά θα �ρέ�ει να ταιριάζουν µε αυτά 

των �ροϊόντων �ού �ροσφέρονται. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α 
 

α/α Είδος 
Περιγραφή Προσφερόµενου 

Είδους 

Ονοµασία (µάρκα-
εταιρεία) του 

Προσφερόµενου 
Είδους 

1. 
Πλαστικό οικολογικό 
χρώµα     (10 lt.) 

  

2. 
Υδρόχρωµα      
(15 kg.) 

  

3. 
Τσιµεντόχρωµα     
(9 lt.)                                                        

  

4. Λαδοµ�ογιά   (0,75 lt.)                                                                        

  

5. Αστάρι νερού 
  

6. 
Στόκος ακρυλικός    
 (20 kg.) 

  

7. Στόκος �άστα 

  

8. ∆ιαλυτικό 
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9. ∆ιαλυτικό νίτρο 

  

10. 
Συντηρητικό λάδι 
ξύλου      
(0.75 lt.) 

  

11. 

Χρώµα διαγράµµισης 
(υψηλής 
ανακλαστικότητας) 
(20 lt.) 

  

12. Υαλοσφαιρίδια 
  

 

Στην στήλη Περιγραφή Προσφερόµενου Είδους, του Πίνακα Α, να συµ�ληρωθεί  µε την �ρόταση 
«Οι τεχνικές *ροδιαγραφές του είδος  είναι σύµφωνες µε τις *εριγραφές των τεχνικών 
*ροδιαγραφών της διακήρυξης» καθώς και η ονοµασία – µάρκα �ου θα �ροσφέρει ο 
�ροµηθευτής.  Τυχόν �αρατηρήσεις ή διαφορο�οιήσεις ε�ί των τεχνικών �ροδιαγραφών  να 
συµ�ληρωθούν στο Πίνακα Β. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β 
 

α/α Είδος Παρατηρήσεις 

1. 
Πλαστικό οικολογικό 
χρώµα     (10 lt.) 

 

2. 
Υδρόχρωµα      
(15 kg.) 

 

3. 
Τσιµεντόχρωµα     
(9 lt.)                                                        

 

4. Λαδοµ�ογιά   (0,75 lt.)                                                                        

 

5. Αστάρι νερού 
 

6. 
Στόκος ακρυλικός    
 (20 kg.) 

 

7. Στόκος �άστα 

 

8. ∆ιαλυτικό 
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9. ∆ιαλυτικό νίτρο 

 

10. 
Συντηρητικό λάδι 
ξύλου     
(0.75 lt.) 

 

11. 

Χρώµα διαγράµµισης 
(υψηλής 
ανακλαστικότητας) 
(20 lt.) 

 

12. Υαλοσφαιρίδια 
 

         
     ∆ράµα       /      / 2016  

               
Ο / Η  

                                                                                                                                            Προσφέρ_______  
 

        
(Υ*ογραφή &      
Σφραγίδα)  

 
 

• Εγκρίνει την ψήφιση πίστωσης σε βάρος των  κάτωθι Κ.Α.: 

Κ.Α 10.6662.01    4.000,00 € 

ΚΑ 15.6662.01    5.000,00 €    

ΚΑ 30.6662.21         15.000,00 €    

ΚΑ 45.6662.05    1.000,00 € 
 

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

ΑΔΑ: ΩΤΣΟΩ9Μ-ΞΔΓ


		2016-03-29T09:11:59+0300
	Athens




