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                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ        
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                              Ρόδος   19/03/2020 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ                                     
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ       Αριθμ. Πρωτ:  2/14326 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΤΗΛ:2241035445                                                  

  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  807 
 

Θέμα :  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

                        (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου) 

Για «Χρώματα – μονωτικά Δ.Ε. Καμείρου» 

 

 

Ο Δήμαρχος Ρόδου έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010(Νόμος Καλλικράτη.) 
2. Το Ν. 4412/2016 και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 118 
3. Νόμος 3463/2006 άρθρο 209 
4. Το Π.Δ.80/2016 
5. Το Ν. 4555/2018 πρόγραμμα Κλεισθένης  
6. Την απόφαση 4452 (17/09/2019) του Δημάρχου για την εκχώρηση των 

αρμοδιοτήτων. 
7. Το άρθρο 6 παράγραφος 14 του Ν.4071/2012 
8. Tις σχετικές Πράξεις του Τμήματος VII του Ελεγκτικού Συνεδρίου 231/2017, 

269/2017, 311/2017 και  313/2017 
9. Το πρωτογενές αίτημα του  ΚΗΜΔΗΣ 20REQ006416959 2020-03-11 
10. Την απόφαση ανάληψη υποχρέωσης που έχει ήδη εκδοθεί. 
11. Το εγκεκριμένο αίτημα του ΚHΜΔΗΣ 20REQ006447759 2020-03-18 
12. Την αναγκαιότητα για την ανωτέρω προμήθεια όπου υπάρχει εγγεγραμμένη 

πίστωση στον Κ.Α.Ε. :30-6661.0002.0010 Χρώματα – μονωτικά Δ.Ε. Καμείρου 
ποσού 17.981,67 ευρώ για το έτος 2020.  

 
 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Α. Τη διεξαγωγή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου των 
τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικών τιμών για «Χρώματα – μονωτικά Δ.Ε. 
Καμείρου» ποσού 17.981,67 και θα καλυφθεί από πιστώσεις του Προϋπολογισμού 
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του Δήμου έτους 2020 και ειδικότερα, από τον Κ.Α:30-6661.0002.0007 όπου 
υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 18.000,00 ευρώ για το έτος 2020.  
 
 

 
Β. Ανακοινώνει τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση έγγραφων 
προσφορών.  
Η εκτέλεση της προμήθεια  της παρούσας Τεχνικής Έκθεσης  σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016 εμπίπτει στο άρθρο 118 περί Απευθείας Ανάθεσης 
κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και με κριτήριο την 
οικονομικότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, στο σύνολο των 
ειδών,τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας έκθεσης. 

  
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά προμήθεια για «Χρώματα – μονωτικά Δ.Ε. 
Καμείρου». Για την προμήθεια από το Δήμο,, λαμβάνεται υπόψη ότι δεν υπάρχει 
εγγεγραμμένη πίστωση όμοιας ή ομοειδούς δαπάνης για τη Δ.Ε. Καμείρου   στον 
προϋπολογισμό του έτους 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του 
Ν. 4071/2012.  
 
Το ποσό της εν λόγω δαπάνης ανέρχεται σε 17.981,67 € (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%) και θα καλυφθεί από πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 
2020 και ειδικότερα, από τον Κ.Α : 30-6661.0002.0010 όπου υπάρχει εγγεγραμμένη 
πίστωση ποσού 17.981,67 ευρώ για το έτος 2020.  
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
CPV: 44111400-5 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Με  τη μελέτη αυτή προβλέπεται η εκτέλεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ «Είδη 
Χρωματοπωλείου Δ.Ε. Καμείρου».  
Συγκεκριμένα  τα υπό προμήθεια υλικά θα παραμείνουν στην αποθήκη προκειμένου 
να αντιμετωπίζονται από το προσωπικό του Δήμου οι ανάγκες της καθημερινότητας  
στην Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ  και πιο συγκεκριμένα οι τακτικές και έκτακτες συντηρήσεις 
πάγιου και κινητού εξοπλισμού των δημοτικών εγκαταστάσεων και χώρων δημοτικής 
δικαιοδοσίας (βαψίματα, ασταρώσεις, αντισκουριάσεις, μονωτικές βαφές και 
επιστρώσεις, αποξέσεις, λουστραρίσματα, κα.) 
 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 17.981,67€ 
ευρώ  με ΦΠΑ και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου του 
οικονομικού έτους 2020  στον ΚΑ :. 30-6661.0002.0010 ποσού προϋπολογισμού  
18.000,00 
Οι τιμές του τιμολογίου έχουν αντληθεί από το ελεύθερο εμπόριο. 
 
Οι Ειδικές τεχνικές προδιαγραφές των ειδών καταγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ι το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Τεχνικής Έκθεσης. 
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Η εκτέλεση της προμήθειας της παρούσας Τεχνικής Έκθεσης  σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016 εμπίπτει στο άρθρο 118 περί Απευθείας Ανάθεσης 
κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και με κριτήριο την 
οικονομικότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, τηρουμένων των 
τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας έκθεσης. 
 
Το ύψος του ΚΑΕ μαζί με τον γενικό ΚΑΕ όμοιας-ομοειδούς δαπάνης εμπίπτει στα 
χρηματικά όρια της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 
το Ν. 4412/2016, λαμβάνοντας υπόψη και τις πράξεις 45/2018, 231/2017, 269/2017,  
311/2017,  312/2017  και  313/2017 του Τμήματος VII Κλιμακίου ΠΕΔ του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου περί νομιμότητας αυτοτελούς εκτέλεσης εγγεγραμμένων πιστώσεων σε 
ξεχωριστούς ΚΑΕ ανά Δημοτική Ενότητα. 
 

 

ΑΔΑ: Ψ831Ω1Ρ-ΝΕ7



4 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 
& ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ 
Δ.Ε.ΚΑΜΕΙΡΟΥ 
 
 

Προμήθεια «ΕΙΔΗ ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ» 
Συνολικός Προϋπ.: 18.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ 

 
ΙΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

Ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας που θα προσκληθεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον 
πρέπει να καταθέσει οικονομική προσφορά για το σύνολο των ειδών του Τιμολογίου 
της Τεχνικής Έκθεσης και να τη συνοδεύει από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα 
δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της μελέτης. 

Η αξιολόγηση της προσφοράς/ών θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

 

Α.Α
. 

ΕΙΔΟΣ CPV 
ΣΥΣΚΕ
ΥΑΣΙΑ 

ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ 

1 
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 
ΧΡΩΜΑ (100%) ΛΕΥΚΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

44111400-5 10LT 36,29 50 1.814,50 € 

2 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 

ΛΕΥΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ 

44111400-5 10LT 26,61 30 798,30 € 

3 
ΒΑΣΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 

ΧΡΩΜΑΤΩΝ 
44111400-5 750ml 5,24 100 524,00 € 

4 

ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΡΙΠΟΛΙΝΗ 
ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ-
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (σε 
διάφορες αποχρώσεις) 

44111400-5 750ml 8,87 50 443,50 € 

5 

ΑΚΡΥΛΙΚΟ 
ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ 

ΔΙΑΛΥΤΟΥ(ΛΑΔΟΜΠΟΓΙ
Α)ΓΙΑ ΕΣΩΤ.-

ΕΞΩΤ.ΧΡΗΣΗ (σε 
διάφορες αποχρώσεις) 

44111400-5 750ml 8,06 50 403,00 € 

6 
ΝΤΟΥΚΟΧΡΩΜΑ 
ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ(σε 

διάφορες αποχρώσεις) 
44111400-5 750ml 8,87 50 443,50 € 
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7 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ 

ΑΚΡΥΛΙΚΟ 100%(σε 
διάφορες αποχρώσεις) 

44111400-5 10lt 36,29 13 471,77 

8 
ΧΡΩΜΑ ΥΠΟΞΕΙΔΙΚΟ 2 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ(απόχρωση
ς ανοιχτό μπλε) 

44111400-5 4Kg 37,10 5 185,50 € 

9 
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 
ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ 

ΤΑΡΑΤΣΩΝ 
44111400-5 9lt 39,52 55 2.173,60 € 

10 ΜΙΝΙΟ 44111400-5 1kg 5,65 100 565,00 € 

11 ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 44111400-5 10lt 33,87 20 677,40 € 

12 
ΛΑΔΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΞΥΛΟΥ 
44111400-5 750ml 7,26 15 108,90 € 

13 
ΣΠΡΕΥ ΣΕ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΧΡΩΜΑΤΑ 
44111400-5  τεμ. 4,03 100 403,00 € 

14 ΒΕΡΝΙΚΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 44111400-5 2,5lt  19,35 10 193,50 € 

15 
ΒΕΡΝΙΚΙ ΞΥΛΟΥ ΜΕ 

ΧΡΩΜΑ 
44111400-5 750ml 7,26 40 290,40 € 

16 ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ 44111400-5 4lt 10,48 40 419,20 € 

17 WHITE SPIRIT 44111400-5 4lt 9,68 40 387,20 € 
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18 
ΑΣΕΤΟΝ ΓΙΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΧΡΗΣΗ 

44111400-5 1lt 3,63 15 54,45 € 

19 
ΣΤΟΚΟΣ 

ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 
44111400-5 5kg 2,98 100 298,00 € 

20 ΣΤΟΚΟΣ ΠΑΡΕΤΙΝΗ 44111400-5 20kg 8,06 20 161,20 € 

21 ΣΠΡΕΥ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ 44111400-5 τεμ. 4,84 50 242,00 € 

22 
ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΠΡΟ-

ΚΟΚΚΙΝΟ 
44111400-5  τεμ. 3,23 150 484,50 € 

23 
ΛΑΒΗ ΡΟΛΟΥ 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ Νο18 
44111400-5 τεμ. 1,53 50 76,50 € 

24 
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΜΟΧΕΡ ΓΙΑ 

ΝΤΟΥΚΟ 
44111400-5 τεμ. 1,21 50 60,50 € 

25 
ΛΑΒΗ ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑΣ 
ΜΕ ΡΟΛΟ(ΣΕΤ)10cm 

44111400-5 τεμ. 2,42 30 72,60€ 

26 
ΣΠΑΤΟΥΛΑ 

ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 4cm 
44111400-5 τεμ. 1,61 30 48,30 

27 
ΣΠΑΤΟΥΛΑ 

ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 8cm 
44111400-5 τεμ. 2,42 30 72,60€ 

28 
ΣΠΑΤΟΥΛΑ 

ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 10cm 
44111400-5 τεμ. 2,02 30 60,60 € 
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29 
ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ Νο60, 

80,10,120 έως 320  
44111400-5 τεμ. 1,21 200 242,00 € 

30 ΚΟΝΤΑΡΙ 2Μ 44111400-5 τεμ. 2,82 20 56,40 € 

31 ΚΟΝΤΑΡΙ 3Μ 44111400-5 τεμ. 3,23 20 64,60 € 

32 ΚΟΝΤΑΡΙ 5Μ 44111400-5 τεμ. 18,55 10 185,50 € 

33 
ΠΙΝΕΛΟ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙ 2 

1/2" 
44111400-5 τεμ. 2,82 20 56,40 € 

34 ΠΙΝΕΛΟ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙ 3" 44111400-5 τεμ. 3,63 10 36,30 € 

35 ΣΤΡΑΒΟΠΙΝΕΛΟ 1,5" 44111400-5 τεμ. 1,94 30 58,20 € 

36 ΠΙΝΕΛΟ ΒΑΦΗΣ Νο1" 44111400-5 τεμ. 0,97 50 48,50 € 

37 ΠΙΝΕΛΟ ΒΑΦΗΣ Νο2" 44111400-5 τεμ. 1,45 50 72,50 € 

38 ΠΙΝΕΛΟ ΒΑΦΗΣ Νο3" 44111400-5 τεμ. 1,94 50 97,00 € 

39 ΧΕΙΡΟΒΟΥΡΤΣΑ 44111400-5 τεμ. 2,82 50 141,00 € 
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40 
ΜΠΑΤΑΝΟΒΟΥΡΤΣΑ 

ΞΥΛΙΝΗ Νο28 
44111400-5 τεμ. 6,05 50 302,50 € 

41 
ΧΑΡΤΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΓΚΟΦΡΕ(ΟΝΤΟΥΛΕ) 

44111400-5 
ρολό 
45cm 

21,77 10 217,70 € 

42 ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 44111400-5 τεμ. 2,42 100 242,00 € 

43 ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ 44111400-5 τεμ. 1,21 151 182,71 € 

44 ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 44111400-5 
ρολό 
100m 

282,26 2 564,52 € 

Σύνολο άνευ ΦΠΑ 
        14.501,35€ 

  
ΦΠΑ 24% 

        3.480,32€ 

  
Σύνολο με ΦΠΑ 

        17.981,67€ 
 

Στον ενδεικτικό προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνεται  κάθε κόστος μεταφοράς 
και παράδοσης στην έδρα της Δημοτικής Ενότητας Καμείρου όπως ορίζουν οι 
όροι της Τεχνική Έκθεσης. 

 
Οι προβλεπόμενες ποσότητες κατ’είδος δύνανται να μεταβληθούν μεταξύ τους 
ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου κατά +/- 10% χωρίς να αυξηθεί το συνολικό 
οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.  
 
Οι Ειδικές τεχνικές προδιαγραφές των ειδών καταγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Τεχνικής Έκθεσης. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ-ΕΙΔΗ ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 

 
 

                       
            
                                                                             

Α.Α. ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

1 
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ (100%) ΛΕΥΚΟ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
10LT 

2 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 10LT 

3 ΒΑΣΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 750ml 

4 
ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ-
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (σε διάφορες αποχρώσεις) 

750ml 

5 
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ 

ΔΙΑΛΥΤΟΥ(ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ)ΓΙΑ ΕΣΩΤ.-ΕΞΩΤ.ΧΡΗΣΗ (σε 
διάφορες αποχρώσεις) 

750ml 

6 
ΝΤΟΥΚΟΧΡΩΜΑ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ(σε διάφορες 

αποχρώσεις) 
750ml 

7 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ ΑΚΡΥΛΙΚΟ 100%(σε διάφορες 

αποχρώσεις) 
10lt 
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8 
ΧΡΩΜΑ ΥΠΟΞΕΙΔΙΚΟ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ(απόχρωσης 

ανοιχτό μπλε) 
4Kg 

9 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ 9lt 

10 ΜΙΝΙΟ 1kg 

11 ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 10lt 

12 ΛΑΔΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ 750ml 

13 ΣΠΡΕΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ  τεμ. 

14 ΒΕΡΝΙΚΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2,5lt  

15 ΒΕΡΝΙΚΙ ΞΥΛΟΥ ΜΕ ΧΡΩΜΑ 750ml 

16 ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ 4lt 

17 WHITE SPIRIT 4lt 

18 ΑΣΕΤΟΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1lt 
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19 ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 5kg 

20 ΣΤΟΚΟΣ ΠΑΡΕΤΙΝΗ 20kg 

21 ΣΠΡΕΥ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ τεμ. 

22 ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΠΡΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ  τεμ. 

23 ΛΑΒΗ ΡΟΛΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ Νο18 τεμ. 

24 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΜΟΧΕΡ ΓΙΑ ΝΤΟΥΚΟ τεμ. 

25 ΛΑΒΗ ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑΣ ΜΕ ΡΟΛΟ(ΣΕΤ)10cm τεμ. 

26 ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 4cm τεμ. 

27 ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 8cm τεμ. 

28 ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 10cm τεμ. 

29 ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ Νο60, 80,10,120 έως 320  τεμ. 
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30 ΚΟΝΤΑΡΙ 2Μ τεμ. 

31 ΚΟΝΤΑΡΙ 3Μ τεμ. 

32 ΚΟΝΤΑΡΙ 5Μ τεμ. 

33 ΠΙΝΕΛΟ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙ 2 1/2" τεμ. 

34 ΠΙΝΕΛΟ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙ 3" τεμ. 

35 ΣΤΡΑΒΟΠΙΝΕΛΟ 1,5" τεμ. 

36 ΠΙΝΕΛΟ ΒΑΦΗΣ Νο1" τεμ. 

37 ΠΙΝΕΛΟ ΒΑΦΗΣ Νο2" τεμ. 

38 ΠΙΝΕΛΟ ΒΑΦΗΣ Νο3" τεμ. 

39 ΧΕΙΡΟΒΟΥΡΤΣΑ τεμ. 

40 ΜΠΑΤΑΝΟΒΟΥΡΤΣΑ ΞΥΛΙΝΗ Νο28 τεμ. 
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41 ΧΑΡΤΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΚΟΦΡΕ(ΟΝΤΟΥΛΕ) ρολό 45cm 

42 ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ τεμ. 

43 ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ τεμ. 

44 ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ρολό 100m 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 
& ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ 
Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ 
 
 

 
ΙΙΙ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο- Αντικείμενο της προμήθειας 
Με  τη μελέτη αυτή προβλέπεται η εκτέλεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ «Ειδών 
Χρωματοπωλείου Δ.Ε. Καμείρου».  
Συγκεκριμένα  τα υπό προμήθεια υλικά θα διατίθενται σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Καμείρου  προκειμένου να αντιμετωπίζονται από τα 
συνεργεία της Δ.Ε. Καμείρου για τις τακτικές και έκτακτες συντηρήσεις πάγιου και 
κινητού εξοπλισμού των δημοτικών εγκαταστάσεων και χώρων δημοτικής 
δικαιοδοσίας (βαψίματα, ασταρώσεις, αντισκουριάσεις, μονωτικές βαφές και 
επιστρώσεις, αποξέσεις, λουστραρίσματα, κα.) 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο- Ισχύουσες Διατάξεις 
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από: 
1. Το Ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει 
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 ( ΦΕΚ Α’ 85/11-4-2012) 
Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 
διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ 
5. Τις διατάξεις του Ν. 4013/11: «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 
6. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014, άρθρο 1 παρ. 2 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – 
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου 
Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» 
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7. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) Μεταρρύθμιση του 
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας 
των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] –  

8.Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει 
9. Το Π.Δ. 113/2010 και την εγκύκλιο 30/19664/20-4-2011 περί εφαρμογής των 
διατάξεων του Π.Δ. 113/10 στους Δήμους και τα δημοτικά ΝΠΔΔ 
10. Το Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/13-7-2010: Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις 
11. Το ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο –Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
i) Η Σύμβαση 
ii) Η Οικονομική Προσφορά του οικονομικού φορέα 
ιιι) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 
iii) Η Συγγραφή των Υποχρεώσεων 
iv) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 18.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει απευθείας με 
απόφαση του Δημάρχου σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 με την 
αποστολή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε τουλάχιστον έναν οικονομικό 
φορέα, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή.  

Για την υποβολή προσφοράς ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται σε κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ή εγγύηση καλής εκτέλεσης όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016. 
 
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του 
άρ.73 και του άρ.74 οι οικονομικοί φορείς να προσκομίζουν δικαιολογητικά, όπως 
απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη Δήλωση αντ’ αυτού, πιστοποιητικά 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 
 
ΆΡΘΡΟ 5ο:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει την 
παρούσα προμήθεια, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. 
Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή 
για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η 
σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση και της 
τελευταίας παράδοσης των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με ότι προβλέπεται 
στην παρούσα μελέτη. 
Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Ο υποψήφιος προμηθευτής 
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μπορεί για την κατάθεση της οικονομικής του προσφοράς, να χρησιμοποιήσει το 
έντυπο της προϋπολογισμού προσφοράς της παρούσας μελέτης. 
Η Οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού 
να συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του Προμηθευτή ότι έλαβε γνώση των 
όρων της Τεχνικής Έκθεσης και συμφωνεί με αυτούς και ότι τα είδη που θα 
προμηθεύσει τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι. Όπου η 
νομοθεσία απαιτεί ειδικότερη πιστοποίηση σε κάποιο είδος/είδη συνεπάγεται ότι η 
κατάθεση της προσφοράς περιέχει και την απαιτούμενη πιστοποίηση. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο . ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 
1)Κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016, στις διαδικασίες δημόσιας 
σύμβασης προμηθειών, η τιμή της υπηρεσίας  δίνεται ανά μονάδα, όπως 
καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων 
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 95 που ισχύουν αναλογικά και για τις 
δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

α) η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ 
β) οι οικονομικοί φορείς (ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες) προσφέρουν ποσοστό 
έκπτωσης για το σύνολο των υπηρεσιών που αναφέρονται στον Ενδεικτικό 
Προϋπολογισμό της Τεχνικής Έκθεσης 
γ) Τα ποσοστά έκπτωσης εκφράζονται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) 
δ) Οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται αριθμητικώς και ολογράφως, 
υποχρεωτικά επί του εντύπου που χορηγεί η αναθέτουσα αρχή 
ε) στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς χορηγείται από την αναθέτουσα 
αρχή, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, προϋπολογισμός, όμοιος με τον 
προϋπολογισμό δημοπράτησης (εκτιμώμενη αξία σύμβασης) στον οποίο όμως οι 
τιμές μονάδας, τα γινόμενα και τα αθροίσματα είναι ασυμπλήρωτα. 

 
2)Σύμφωνα με την παρούσα Τεχνική Έκθεση,  η οικονομική προσφορά κατατίθεται 
για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών  επί του σχεδίου Εντύπου της αναθέτουσας 
αρχής,  για κάθε υποψήφιο προμηθευτή. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η 
συνολική  προσφορά του προμηθευτή για τα υπό προμήθεια είδη (ποσοστό 
έκπτωσης επί του συνολικού Ενδεικτικού προϋπολογισμού) θα παραμένει σταθερή 
για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την 
εκτέλεση και οριστική παραλαβή της υπηρεσίας έως 31 Δεκεμβρίου 2020 και τη 
βεβαίωση από την αρμόδια Επιτροπή καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με ότι προβλέπεται 
στην παρούσα μελέτη. 
Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης.  
 
3)Εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές υπό αίρεση δεν γίνονται δεκτές. 
 
4) Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και την 
τιμή ανά μονάδα της Δημοτική Ενότητας  χωρίς ωστόσο οι επιμέρους τιμές των 
υπηρεσιών κατά ενότητα να επηρεάζουν καθοιονδήποτε τρόπο την αξιολόγηση της 
προσφοράς του η οποία γίνεται σύμφωνα με το συνολικό ποσοστό έκπτωσης 
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επί του Γενικού εκτιμώμενου κόστους του Ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς 
ΦΠΑ. 
 
5)  Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 60 ημερών απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.   Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, 
σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 72, για τους 
οικονομικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των 
προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό 
χρονικό διάστημα.  
Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο 
για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης 
αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ήτοι για ακόμη 30 ημέρες.  Μετά τη λήξη και 
του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή 
κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το 
δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία 
μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί 
πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε 
όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο :  ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

1. Η κατάθεση προσφορών μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τους 
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς θα γίνει κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης 
της Οικονομικής Υπηρεσίας με καθορισμένη προθεσμία. 

2. Οι προσφορές υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε από τα 
προβλεπόμενα από τις διατάξεις του παρόντος μέσα.  

3. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν ή 
να αξιολογηθούν αντιστοίχως.  

4. Προσφορές που υποβάλλονται εμπρόθεσμα χωρίς να έχει προηγηθεί γραπτή 
πρόσκληση από την υπηρεσία προμηθειών παραλαμβάνονται και αξιολογούνται 
κανονικά. 

5. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση 
είτε από εκπρόσωπο τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως 
πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:  
α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 ή υποβλήθηκε κατά 
παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, 
όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.  
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β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή 
διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση 
της, σύμφωνα με το άρθρο 102.  

γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός 
της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την 
αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 102.  

δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, αν τέτοια δεν επιτρέπεται ή, αν επιτρέπεται, 
δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις των εγγράφων της σύμβασης.  

ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή 
περισσότερες προσφορές εκτός αν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής 
προσφοράς. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παρ. 4 του άρθρου 73, 
και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην 
περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη 
ενώσεων.  

στ) Προσφορά υπό αίρεση.  

ζ) Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών, 
προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τα 
έγγραφα της σύμβασης ή, εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται η 
κατάθεση δειγμάτων, η μη προσήκουσα κατάθεση τους. 

η) η οποία δεν πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές των υπό παροχή υπηρεσιών όπως 
προσδιορίζονται στην Τεχνική Έκθεση ή/και δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά 

θ) εάν δεν τηρείται η προϋπόθεση της προβλεπόμενης ισχύος της προσφοράς όπως 
ορίζεται στην παρούσα ΣΥ 

ι) για κάθε άλλο λόγο που προβλέπεται ρητώς από άλλες διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
1.Σύμφωνα με τι διατάξεις του άρθρου του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 παρ. 1 α δεν 
απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σε διαδικασίες συμβάσεων με απευθείας 
ανάθεση.  Συνεπώς προτείνεται για την υποβολή προσφοράς της παρούσας τεχνικής 
έκθεσης να μη προβλεφθεί εγγύηση συμμετοχής ώστε να ενισχυθεί ο 
ανταγωνισμός με την προσέλκυση υποψήφιων προμηθευτών. 
Ομοίως προτείνεται και η μη κατάθεση Εγγύησης καλής εκτέλεσης καθώς πρόκειται 
για προμήθεια η οποία παρέχεται τμηματικά και η οποιαδήποτε διακοπή της δεν 
κρίνεται ότι μπορεί να επιφέρει ουσιώδη ζημία για το Δήμο.  
 

Άρθρο 10ο : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Άρθρο 75 του Ν. 4412/2016) 

Σύμφωνα με τις δυνατότητες των κριτηρίων επιλογής κατά τη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του Ν. 4412/2016 και 
σύμφωνα με τις υπηρεσίες που περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Έκθεση 
προβλέπεται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να προσκομίσουν: 

Α) για την καταλληλότητα της άσκησης της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες πρέπει να καταθέσουν 
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου (εγγεγραμμένος φορέας 
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επαγγελματικού ή εμπορικά μητρώου), με το οποίο θα πιστοποιείται η 
εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης 
επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφοράς. 

Δεν προβλέπεται η προσκόμιση οποιουδήποτε στοιχείου απόδειξης ορισμένου 
ετήσιου κύκλου εργασιών που να συνδέεται με το κριτήριο της χρηματοοικονομικής 
επάρκειας . 

Τα ανωτέρω κριτήρια επιλογής ισχύουν συμπληρωματικά με τα έγγραφα που 
πρέπει να προσκομισθούν σε κάθε προσφορά σε κάθε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης προκειμένου να αποδειχθεί ότι ο εκάστοτε συμμετέχων δεν εμπίπτει 
στις περιπτώσεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 περί λόγων αποκλεισμού.   

 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο: ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 
Ο προμηθευτής, μετά την έγκριση του αποτελέσματος σύμφωνα με το νόμο, 
υποχρεούται να προσέλθει στην έδρα του Δήμου εντός 10 ημερών από την 
κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση που 
απαιτείται. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 11 μήνες με ημερομηνία έναρξης 
την ημερομηνία υπογραφής της σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη του έτους 2020. 
 
Η τιμή μονάδας των ειδών της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη 
διάρκεια της εργασίας και για κανένα λόγο δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε 
αναθεώρηση. 
Ο προμηθευτής  υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους βάσει των ισχυόντων νόμων 
φόρους, τέλη, κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης πλην του Φ.Π.Α. 
που βαρύνει το Δήμο. 
Επιπλέον ο ανάδοχος υπόκειται σε Εισφορά 0,07% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά 
υπέρ Ο.Γ.Α.) 
 
Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται στην κατάθεση 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν 
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του νόμου 
4412/16. 
 
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: 
 

 Τις διατάξεις εκτέλεσης της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης. 
 Τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων που διενέργησαν τις διαδικασίες 
 Το CPV της προμήθειας και τον Κωδικό NUTSIII 
 Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 
 Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους 

συμβαλλόμενους.  
 Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες και διατυπώσεις. 
 Τα προβλεπόμενα της παρ. 1. Του άρθρου 130 του Ν. 4412/2016   
 Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.  
 Την συμφωνηθείσα τιμή.  
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 Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.  
 Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα των ειδών για τις οποίες ο μειοδότης 

κρίθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις 
 Τις  προβλεπόμενες εγγυήσεις.  
 Τον τρόπο παραλαβής.  
 Τον τρόπο πληρωμής.  
 Τις  προβλεπόμενες ρήτρες και κυρώσεις. 
 Κάθε άλλη διατύπωση που αποτελεί όρο εκτέλεσης της σύμβασης και 

εμπεριέχεται στην παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων.  
 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνον εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου 
(άρθρο 201). Σε κάθε περίπτωση, λόγοι ανωτέρας βίας που ανάγονται σε έκτακτα 
φαινόμενα που δεν μπορούν να προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή ή/και τον 
ανάδοχο (όπως π.χ. έντονα καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, κλπ) μπορούν 
να αποτελέσουν αιτία τροποποίησης της σύμβασης ως προς το χρόνο εκτέλεσής της 
και εφόσον τα έκτακτα αυτά φαινόμενα στερούν από τον ανάδοχο την ικανότητα 
εκτέλεσης της σύμβασης. Οι προθεσμίες που συντρέχουν στις περιπτώσεις 
ανωτέρας βίας ορίζονται στο άρθρο 204. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ 
από τη διαδικασία σύμβασης  (άρθρα 129 -133 του Ν. 4412/2016) 
 
1.Κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται:  
α) οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 ,  
β) οι όροι της σύμβασης και  
γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
 
2.Σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4412/2016 αλλά και το άρθρο 18 κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται δεσμευτικά να τηρεί τις 
υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού 
και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση αυτή ρητώς επισημαίνεται 
τόσο στην παρούσα Τεχνική Έκθεση καθώς ως όρος σύμφωνα με τα άρθρα 53  
και 130 του ίδιου Νόμου.  
3.Πέραν των ανωτέρω δεν προβλέπονται στην παρούσα Τεχνική Έκθεση πρόσθετοι 
όροι εκτέλεσης της σύμβασης υπό την έννοια του άρθρου 130. 
4. Λόγοι αποκλεισμού από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης 
αποτελούν όλες οι προβλέψεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 με τις εκάστοτε 
οριζόμενες επιφυλάξεις και επανορθώσεις. 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο: ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
Εάν τα είδη δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές, ποιοτικά και ποσοτικά, ο 
ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 
διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
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Η παραλαβή της προμήθειας θα είναι τμηματική και για τις ποσότητες που κάθε φορά 
θα προκύπτουν από τις ανάγκες παρεμβάσεων των συνεργείων του Δήμου. Η 
τμηματική παραλαβή των ποσοτήτων θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή 
Παραλαβής προμηθειών της Δημοτικής Ενότητας Καμείρου μετά από μακροσκοπικό 
και ποσοτικό έλεγχο.  
Υπηρεσία παρακολούθησης για την εκτέλεση της σύμβασης είναι το Τμήμα 
Συντηρήσεων & Καθημερινότητας της Δημοτικής Ενότητας Καμείρου 
Για τα είδη και τις ποσότητες της τμηματικής κάθε φορά παραλαβής οι εντολές 
παραγγελίας θα δίνονται από την οργανική μονάδα παρακολούθησης της εκτέλεσης 
της σύμβασης (Τμήμα Συντηρήσεων & Καθημερινότητας Δ.Καμείρου) υπό την 
εποπτεία του αρμόδιου Κατά τόπον Αντιδημάρχου. 
 
Ο Δήμος έχει δικαίωμα να μεταβάλει τις  επιμέρους ποσότητες κατά είδος έως 
+/- 10 % ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν στη διάρκεια του έτους , 
αυξάνοντας τη μία ποσότητα και μειώνονται μία άλλη, καθώς δεν είναι δυνατή 
η απόλυτη ακρίβεια πρόβλεψης των ποσοτήτων στην εξέλιξη ενός ολόκληρου 
έτους. Σε κάθε περίπτωση η συνολική ποσότητα προμήθειας δεν μπορεί να 
ξεπερνά σε οικονομικό αντικείμενο το συνολικό οικονομικό συμβατικό 
αντικείμενο. 
 
Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις και τα όρια που ορίζονται ρητώς στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και 
κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης του γνωμοδοτικού οργάνου. 
 
Ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα 11 μηνών από την 
υπογραφή του συμφωνητικού της παρούσας προμήθειας και σε κάθε περίπτωση έως 
τη λήξη του έτους 2020. 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν : 
α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα. 
β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
γ) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν 
επιβληθεί τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει όσα είδη βρεθούν ελαττωματικά κατά το 
στάδιο παραλαβής ή χρησιμοποίησής τους. 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Εάν υπάρχει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της 
εργασίας, μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
Άρθρο 16ο: ΕΚΧΩΡΗΣΗ  
Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος 
αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής.  
 
Άρθρο 17ο: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας θα επιλυθούν με 
τις 
διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας στα αρμόδια δικαστήρια για την επικράτεια της 
Ρόδου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  

Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές Ειδών  
 
 
Οι ειδικότερες τεχνικές προδιαγραφές ανά είδος όπως καταγράφονται στον Πίνακα 
του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Τεχνικής Έκθεσης είναι οι ακόλουθες: 
 
 
Α. Γενικά Χαρακτηριστικά-Περιγραφή 
 Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, απαλλαγμένα από βλαπτικές 
ουσίες, ανθεκτικά στις καιρικές μεταβολές και σύμφωνα µε τις ισχύουσες 
προδιαγραφές (Εθνικές προδιαγραφές κατά ΕΛΟΤ, κλπ) και γενικά η κατασκευή και 
η λειτουργία τους θα ακολουθεί τα ευρωπαϊκά και διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα.  

Όλα τα υλικά θα προέρχονται από αναγνωρισμένη κατασκευαστική εταιρεία και θα 
διαθέτουν σήµανση συμμόρφωσης CE σύµφωνα µε την 6690 απόφαση (ΦΕΚ 

19/τ.Β’/15-6-2012). 
Τα υλικά θα παραδίδονται από τον ανάδοχο τµηµατικά και σε ποσότητες ανάλογα µε 
τις τρέχουσες ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας, που θα υποδεικνύονται εκ των 
προτέρων από την Υπηρεσία. Αντίστοιχη µε την παραλαβή θα είναι και η τιµολόγηση 
µε σταθερή τιµή (τιµή προσφοράς).  
Όλα τα υλικά θα ελέγχονται πριν την εγκατάσταση, ώστε να αποκλείεται η χρήση 
τους σε περίπτωση που αυτά παρουσιάζουν ελαττώµατα ή αποκλίσεις από τις 
αναγραφόµενες προδιαγραφές.  
Σε περίπτωση ελαττωµατικού προϊόντος, η επίδικη ποσότητα προϊόντος θα 
αντικαθίσταται άµεσα από τον ανάδοχο µε δικά του έξοδα και αχρεωστήτως για τον 
κύριο του έργου, ο οποίος διατηρεί την διακριτική ευχέρεια να κηρύξει έκπτωτο τον 
ανάδοχο µε όλες τις νοµικές συνέπειες αυτής της πράξεως. Σηµειώνεται ότι ζητείται 
από τον κάθε ενδιαφερόµενο προµηθευτή µαζί µε την προσφορά του, για κάθε υλικό 
που προφέρει, να αναφέρει τον οίκο παραγωγής του (τη µάρκα του).  
 
Παρακάτω αναγράφονται τα οικολογικά κριτήρια:  
 

1. Εσωτερικοί χώροι σύµφωνα µε την EE C (2008) 4453 • Υψηλή καλυπτικότητα και 
απόδοση • Ελάχιστη ρύπανση σε όλο τον κύκλο ζωής τους • Χαµηλά ποσοστά 
Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC) • ∆εν περιέχουν καρκινογόνες ή τοξικές 
ουσίες ή βαρέα µέταλλα και δεν φέρουν φράσεις κινδύνου στην ετικέτα τους • 
Μεγάλες αντοχές στο συχνό πλύσιµο  

 
2. Εξωτερικοί χώροι σύµφωνα µε την EE C (2008) 4452 • Υψηλή καλυπτικότητα και 

απόδοση • Ελάχιστη ρύπανση σε όλο τον κύκλο ζωής τους • Χαµηλά ποσοστά 
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Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC) 20 • ∆εν περιέχουν καρκινογόνες ή τοξικές 
ουσίες ή βαρέα µέταλλα και δεν φέρουν φράσεις κινδύνου στην ετικέτα τους • 
Υψηλή πρόσφυση, αντοχή στο νερό και στις αλκαλικές επιφάνειες • Αντοχή στις 
καιρικές συνθήκες χωρίς προβλήµατα κιµωλίασης, ξεφλουδίσµατος, φλύκταινων, 
σκασιµάτων • Ισχυρισµοί για ικανοποίηση ιδιοτήτων όπως αδιαβροχοποίηση, 
αναπνοή, ελαστικότητα και γεφύρωση ρωγµών, αντιµουχλική δράση 
επαληθεύονται από ανεξάρτητο φορέα/εργαστήριο. • Αναφέρουν αναλυτικές 
πληροφορίες στην ετικέτα για την χρήση του προϊόντος, τον καθαρισµό των 
εργαλείων, την διαχείριση αποβλήτων κ.τ.λ.  

 
Η συσκευασία κάθε προϊόντος θα αναφέρει την κατηγορία στην οποία ανήκει το 
προϊόν, τα όρια επιτρεπόµενης περιεκτικότητας, τη µέγιστη περιεκτικότητα του 
προϊόντος σε Π.Ο.Ε. (συνολικά για το σύνολο των αποχρώσεων) σε g/lt και κάποια 
αναγνωρισµένη οικολογική σήµανση.  
 
Β. Οι ειδικότερες τεχνικές προδιαγραφές κάθε προϊόντος είναι οι ακόλουθες:  
 
1. ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ (100%) ΛΕΥΚΟ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Ακρυλικό 
χρώµα 100%, εξαιρετικής ποιότητας, οικολογικό, για βαφή και προστασία εξωτερικής 
τοιχοποιϊας, κατάλληλο για βαφή καινούριων ή ξαναβαµµένων τοίχων, σοβάδων, 
µπετόν, µε εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή στα αλκάλια και εξαιρετική αντοχή στην 
υπεριώδη ακτινοβολία και τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες. Η σύνθεσή του θα 
εξασφαλίζει την καλή αναπνοή και πολύ καλή αδιαβροχοποίηση στις επιφάνειες 
όπου εφαρµόζεται. Λευκής απόχρωσης, για χρήση µε ρολό ή πινέλο σε συσκευασία 
10lt. • Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ρητίνη: Ακρυλικής ∆ιασποράς Πυκνότητα: 1,30-1,55 
gr/ml ρΗ: 7,5-9,5 Ελάχιστη θερµοκρασία εφαρµογής: 10°C Π.Ο.Ε. (Πτητικές 
Οργανικές Ενώσεις): Να ανήκει στην κατηγορία Α/γ • Ποιοτικά χαρακτηριστικά 
λευκότητας: >85-90 ∆είκτης κιτρινίσµατος: 7.500 παλινδροµήσεις Απόδοση: 8-11m²/lt 
για πλήρη κάλυψη (2 στρώσεις), ανάλογα µε την απορροφητικότητα της επιφάνειας 
και την απόχρωση.  
 
2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Πιστοποιηµένο οικολογικό 
πλαστικό χρώµα άριστης ποιότητας κατάλληλο για εσωτερικές επιφάνειες από σοβά, 
µπετόν, σπατουλαρισµένες επιφάνειες κ.λπ. Το υπό προµήθεια είδος πρέπει 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), και αντοχή σε κλιµατολογικές καταπονήσεις. Να είναι 
κατάλληλο για βαφή παιδικών σταθµών και σχολείων. Να είναι άοσµο, φιλικό προς 
τον χρήστη και το περιβάλλον. Απόχρωσης: χρώµατος λευκού, σε συσκευασία των 
10lt. • Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πλαστικό χρώµα υδατικής διασποράς Πυκνότητα: 
1,30-1,50 gr/ml pΗ: 7,5-9,5 Ελάχιστη θερµοκρασία εφαρµογής: 10°C Αντοχή στην 
έκπλυση: >20.000 παλινδροµήσεις 21 Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Να 
ανήκει στις κατηγορίες Α/α και Α/γ [Οριακή Τιµή ΠΟΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης: 75gr/lt 
(2007) και 30gr/lt (2010)] • Ποιοτικά χαρακτηριστικά: ∆είκτης λευκότητας: >80 ∆είκτης 
κιτρινίσµατος: 9.000 κινήσεις Αντοχή σε επιταχυνόµενη γήρανση: 10/10 (1 µήνας, 
50°C) Ικανότητα επαναχρωµατισµού: Να µην παρατηρείται καµιά αλλοίωση της 
αρχικής στρώσης Πρόσφυση (Pull Off): > 2Nt/mm Απόδοση: 8,5-10,5 m²/lt για πλήρη 
κάλυψη (2 στρώσεις).  

ΑΔΑ: Ψ831Ω1Ρ-ΝΕ7



24 
 
 

 
3. ΒΑΣΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Πλαστικό χρώµα µατ, εσωτερικής χρήσης, 
εξαιρετικής ποιότητας, για το χρωµατισµό των πλαστικών και ακρυλικών χρωµάτων, 
για τη βαφή νέων επιφανειών ή την επαναβαφή τοίχων, σοβάδων, γυψοσανίδων και 
σπατουλαριστών. Απόχρωσης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της υπηρεσίας (κίτρινο, 
κόκκινο, µπλε, ώχρα, κεραµιδί, καφέ, µαύρο, πράσινο κλπ) και καλυπτικότητας 
τουλάχιστον 10m²/lt ανά στρώση για χρήση µε ρολό ή πινέλο, µε αντοχές στα 
αλκάλια και στο συχνό πλύσιµο. Συσκευασία 750ml. • Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Ρητίνη: ∆ιασπορά µε βάση ακρυλικές ρητίνες Πυκνότητα: >1,20 gr/ml, ανάλογα µε 
την απόχρωση PΗ: 7,0-9,5 Αντοχή στην έκπλυση: >20.000 παλινδροµήσεις 
Καλυπτική ικανότητα: >CR 95 • Ποιοτικά χαρακτηριστικά Τα ειδικά πιγµέντα που 
χρησιµοποιούνται να έχουν µεγάλη αντοχή στα αλκάλια. Να ενσωµατώνονται εύκολα 
σε όλα τα πλαστικά και ακρυλικά χρώµατα και χαρακτηρίζονται από µεγάλη χρωστική 
δύναµη. Οι αποχρώσεις που προκύπτουν να έχουν µεγάλες αντοχές στην ηλιακή 
ακτινοβολία και τον χρόνο.  
 
4. ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (σε 
διάφορες αποχρώσεις) Κατάλληλο για τη βαφή επιφανειών ξύλου, τοίχου, 
γυψοσανίδας, αλουµινίου, χαλκού, γαλβανιζέ, πολυεστέρα, ασταρωµένου µετάλλου, 
σκληρού P.V.C και γυαλιού, σε διάφορες αποχρώσεις κατόπιν επιλογής από την 
Υπηρεσία, σε συσκευασία 750ml. • Τεχνικά χαρακτηριστικά Εµφάνιση: Σατινέ υφή 
PH: 8,5-8,9 Καλυπτική ικανότητα – Λευκό: CR >98 Καλυπτική ικανότητα – Βάσεις: 
CR>95 Αντοχή στην έκπλυση: >20.000 παλινδροµήσεις Ελάχιστη θερµοκρασία 
εφαρµογής: 10°C Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Να ανήκει στις κατηγορίες 
Α/α και Α/γ • Ποιοτικά χαρακτηριστικά Να έχει πολύ καλή πρόσφυση σε παλιά 
βερνικοχρώµατα διαλύτου. Να µην κιτρινίζει µε το πέρασµα του χρόνου ακόµα και σε 
κλειστούς χώρους. Να παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στο πλύσιµο µε 
απορρυπαντικά και στην κιµωλίαση. Στην εφαρµογή της να έχει µαλακό–οµοιόµορφο 
άπλωµα και εύκολο δούλεµα.  
 
5. ΑΛΚΥ∆ΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ ∆ΙΑΛΥΤΟΥ (ΛΑ∆ΟΜΠΟΓΙΑ) ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ- 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (σε διάφορες αποχρώσεις) ΝΤΟΥΚΟ 22 Αστάρι µετάλλου 
υψηλής ποιότητας (ντουκόχρωµα) νέας γενιάς, εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης µε 
χαµηλή περιεκτικότητα VOC και ενισχυµένες αντισκωριακές ιδιότητες. Ιδανικό για 
κάθε µεταλλική επιφάνεια, όπου είναι επιθυµητά το εξαιρετικό φινίρισµα, η αυξηµένη 
σκληρότητα και οι µηχανικές αντοχές. Το υλικό θα έχει καλή πρόσφυση και αντοχή 
στο νερό, θα είναι κατάλληλο για εφαρµογή µε πινέλο, ρολό ή πιστόλι, διαφόρων 
αποχρώσεων µε βάση τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, σε συσκευασία 750ml. • 
Τεχνικά χαρακτηριστικά Εµφάνιση: Σατινέ υφή Θεωρητική απόδοση (m²/lt): 14-18 
Ελάχιστη θερµοκρασία εφαρµογής: 5°C Αντοχή στο πλύσιµο: Το υπόστρωµα να µην 
αποκαλύπτεται τουλάχιστον µετά από 750 κύκλους Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές 
Ενώσεις): Να ανήκει στις κατηγορίες Α/α και Α/γ • 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.  
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6. ΝΤΟΥΚΟΧΡΩΜΑ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ (σε διάφορες αποχρώσεις) Ντουκόχρωµα 
σφυρήλατο κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές µεταλλικές επιφάνειες, για τη 
βαφή και διακόσµηση µεταλλικών επιφανειών µε ένα µόνο προϊόν (χωρίς 
αντισκωριακό), µε υψηλή αντισκωριακή προστασία. Το χρώµα θα έχει ισχυρή 
πρόσφυση, πολύ καλό άπλωµα και γρήγορο στέγνωµα. Εφαρµογή µε πινέλο, ρολό ή 
πιστόλι µε χρήση διαλυτικού για µέταλλα νεφτιού και απόδοσης τουλάχιστον 8m²/lt 
ανά στρώση. Απόχρωση σύµφωνα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας (χρυσαφί, πράσινο, 
καφέ κλπ) σε συσκευασία 750ml.  
 
7. ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ ΑΚΡΥΛΙΚΟ 100% (σε διάφορες αποχρώσεις) Οικολογικό 
τσιµεντόχρωµα, 100% ακρυλικό χρώµα υδατικής διασποράς κατάλληλο για 
εσωτερική αλλά κυρίως για εξωτερική χρήση, ικανό να χρησιµοποιηθεί για τη βαφή 
επιφανειών από σοβά, εµφανές µπετόν, κλπ, δηλαδή υποστρωµάτων έντονα 
αλκαλικών, αφού έχει προηγηθεί η κατάλληλη προετοιµασία. Σε διάφορες 
αποχρώσεις κατόπιν επιλογής από την Υπηρεσία (λευκό, γκρι, ώχρα, κεραµιδί), σε 
συσκευασία των 10lt. • Τεχνικά χαρακτηριστικά Εµφάνιση: Βελουτέ µατ µε 
στιλπνότητα Απόδοση: 9-11m² ανά στρώση τουλάχιστον, ανάλογα µε την επιφάνεια 
Αντοχή στην έκπλυση: >7.500 παλινδροµήσεις Αντοχή στην τριβή: Να µην 
αποκαλύπτεται το υπόστρωµα έως 1.000 κύκλους Στέγνωµα: Στεγνό στην αφή 1-2 
ώρες Ποιοτικά χαρακτηριστικά: Να έχει εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή στις καιρικές 
συνθήκες, (αλκάλια, νερό, υπεριώδη ακτινοβολία). Να παρουσιάζει πολύ µεγάλη 
καλυπτικότητα και απόδοση. Να απλώνει και να δουλεύεται εύκολα. Να είναι προϊόν 
χαµηλών πτητικών ενώσεων (Π.Ο.Ε.)  
 
8. ΧΡΩΜΑ ΥΠΟΞΕΙ∆ΙΚΟ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ (απόχρωσης ανοιχτό µπλε) Εποξειδικό 
χρώµα διαλύτου δύο συστατικών, κατάλληλο για χρήση σε τσιµεντένια δάπεδα. 
πισίνες και συντριβάνια. Θα είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό σε χηµικά, νερό, θαλασσινό 
νερό και αντηλιακά λάδια, µε ειδικής µορφής σύνθεση και µεγάλες αντοχές στα 
χηµικά χλωρίωσης, όπου θα το καθιστούν ιδανικό χρώµα για πισίνες, σε απόχρωση 
ανοιχτό µπλε και σε συσκευασία 4kg. 23  
 
9. ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ Ελαστοµερές στεγανοποιητικό υλικό 
µε µεγάλες αντοχές στην υπεριώδη ακτινοβολία και εξαιρετική αδιαπερατότητα στο 
νερό. Με πολύ καλή πρόσφυση πάνω σε τσιµέντο, τσιµεντοκονίες, σοβάδες, 
αµιαντοτσιµέντο, πλάκες ταρατσών, τούβλα, κατάλληλο για χρήση κυρίως ταρατσών 
για την αποφυγή υγρασίας σε συσκευασία των 9lt.  
 
10. ΜΙΝΙΟ Αντισκωριακό υπόστρωµα εξαιρετικής ποιότητας, κατάλληλο για 
σιδερένιες επιφάνειες για την προφύλαξη σιδηρών κατασκευών από την σκουριά στο 
ύπαιθρο και για το αστάρωµα ξύλων σαν ανασταλτικό στη σήψη µε υψηλές αντοχές 
στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών, απόχρωσης κοκκινοπορτοκαλί σε συσκευασία 
1kg.  
 
11.. ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ∆ιαφανές ακρυλικό αστάρι νερού για τοίχους, κατάλληλο 
για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Το υλικό θα έχει καλή πρόσφυση και 
διεισδυτικότητα ώστε να ισχυροποιεί τοίχους και πορώδεις επιφάνειες όπως στόκους, 
σοβάδες, σπατουλαριστά, µπετόν, γυψοσανίδες, τσιµεντοσανίδες, υδροχρώµατα 
κλπ. Θα είναι ικανό να εξασφαλίζει υψηλή αναπνοή και αδιαβροχοποίηση της 
επιφάνειας που βάφεται µε δυνατότητα να µπορεί να επαναβαφεί µε οποιοδήποτε 
πλαστικό ή ακρυλικό χρώµα και απόδοσης τουλάχιστον 7m²/lt ανά στρώση, ανάλογα 

ΑΔΑ: Ψ831Ω1Ρ-ΝΕ7



26 
 
 

την αραίωση και την απορροφητικότητα της επιφάνειας, ανθεκτικό στα αλκάλια και το 
νερό σε συσκευασία των 10lt και των 3lt.  
 
12. ΛΑ∆Ι ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Μείγµα από έλαια, κατάλληλο για τη συντήρηση και 
το φρεσκάρισµα σκληρών κυρίως ξύλων όπως τίκ, µαόνι, ιρόκο αλλά και κάθε γυµνό 
ξύλο, υψηλής απορρόφησης από το ξύλο γεµίζοντας τους πόρους του χωρίς να 
σχηµατίζει φιλµ και ικανό να εµποδίζει την διείσδυση του νερού, µε απόδοση 
τουλάχιστον 12m2 /lt σε συσκευασία των 750ml.  
 
13. ΣΠΡΕΥ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ Σπρέι ακρυλικής βάσης 400ml διαφόρων 
χρωµάτων σύµφωνα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας, για επιφάνειες εσωτερικών και 
εξωτερικών χώρων, µε εξαιρετική αντοχή σε ακτινοβολία UV και µεγάλη 
καλυπτικότητα δηµιουργώντας ένα ανθεκτικό στρώµα χρώµατος σε πολλές 
επιφάνειες όπως ξύλα, µέταλλα, κεραµικά, πλαστικά κ.α.  
 
14. ΒΕΡΝΙΚΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Πολυουρεθανικό – αλκυδικό βερνίκι ξύλου ναυτιλικών 
προδιαγραφών 1 συστατικού µε ειδικά πρόσθετα καθώς και φίλτρα UV για 
αποτελεσµατική προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία, µε µεγάλη ελαστικότητα που 
θα ακολουθεί τις συστολές και διαστολές του ξύλου ώστε να µην ξεφλουδίζει και να 
µην φουσκώνει. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση µε υψηλή αντοχή σε 
τριβή – κίνηση και εξαιρετική διείσδυση για προστασία σε καινούργιες ξύλινες 
κατασκευές όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώµατα, ταβάνια, ξυλεπενδύσεις, 
παρκέτα, κουπαστές και σε κάθε ξύλινη επιφάνεια, αλλά και για συντήρηση - 
ανανέωση σε υφιστάµενες ξύλινες κατασκευές και έπιπλα. Αγχρωµο-διαφανές βερνίκι 
όπου θα εφαρµόζεται µε πινέλο ή ρολό και θα αποδίδει περίπου 12-17m2 /lt ανά 
στρώση στις κατάλληλα προετοιµασµένες επιφάνειες, σε συσκευασία 2,5lt. 24  
 
15. ΒΕΡΝΙΚΙ ΞΥΛΟΥ ΜΕ ΧΡΩΜΑ Εγχρωµο συντηρητικό και προστατευτικό βερνίκι 
ξύλου για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Υδατοδιαλυτό, άοσµο, όπου θα 
εφαρµόζεται µε πινέλο, βούρτσα, πιστόλι ή εµβάπτιση, µε µεγάλη διεισδυτική 
ικανότητα. Θα περιέχει φίλτρα UV για αποτελεσµατική προστασία από την υπεριώδη 
ηλιακή ακτινοβολία, θα παρέχει προστασία από υγρασία, µύκητες, µπλε κηλίδες και 
σήψη, µε µεγάλη ελαστικότητα ώστε να ακολουθεί τις διαστολές-συστολές του ξύλου 
χωρίς να ξεφλουδίζει, να φουσκώνει και να σπάει. Θα έχει απόδοση τουλάχιστον 14 
m2 /lt ανά στρώση, απόχρωση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας (δρυς, 
πράσινο κλπ), σε συσκευασία των 750ml.  
 
16. ∆ΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ ∆ιαλυτικό γενικής χρήσεως κατάλληλο για αραίωση 
προϊόντων βάσεως νιτροκυταρρίνης και καθαρισµού εργαλείων, κατάλληλο για 
χρήση µε πιστόλι και πινέλο, σε συσκευασία 4lt.  
 
17. WHITE SPIRIT ∆ιαλυτικό για την αραίωση βερνικοχρωµάτων για πινέλο, ρολό και 
για τον καθαρισµό των εργαλείων, σε συσκευασία 4lt.  
 
18. ΑΣΕΤΟΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Ακετόνη για επαγγελµατική χρήση σε 
συσκευασία 1lt.  
 
19. ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ Ακρυλικό, λεπτόκοκκο, λευκό τσιµεντοκονίαµα, 
εµπλουτισµένο µε υδαταπωθητικές ρητίνες. Με την προσθήκη νερού θα προκύπτει 
µία κρεµώδης πάστα, της οποίας η επάλειψη µε µεταλλική σπάτουλα ή η εφαρµογή 
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της µε µηχάνηµα εκτόξευσης, θα έχουν ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία µιας απόλυτα 
λείας και ανθεκτικής επιφάνειας, χωρίς ατέλειες (φυσαλίδες, γραµµώσεις). Θα 
στεγνώνει γρήγορα, δε θα σκάει, δε θα σβολιάζει, θα αναπνέει και δε θα χρειάζεται 
αστάρωµα πριν από την εφαρµογή του. Θα απλώνεται µαλακά, θα τρίβεται εύκολα 
και θα έχει µεγάλη απόδοση. Θα είναι κατάλληλος για σπουταλάρισµα – στοκάρισµα 
επιφανειών από σοβά, µπετόν και γυψοσανίδα, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, 
σε συσκευασία σάκων 5kg.  
 
20. ΣΤΟΚΟΣ ΠΑΡΕΤΙΝΗ Ειδικό κονίαµα (παρετίνη) για την εξοµάλυνση των 
επιφανειών πριν από το βάψιµο σε συσκευασία των 20kg.  
 
21. ΣΠΡΕΥ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ Ισχυρότατο διεισδυτικό συνθετικό υλικό, σε µορφή 
σπρέι, µε βάση το πετρέλαιο µε υψηλή διαλυτική και αντισκωριακή ισχύ µε 
δυνατότητα να διεισδύει στα πιο λεπτά σηµεία των εξαρτηµάτων, να διασπά την 
σκουριά, να εκτοπίζει την υγρασία, να ξεµπλοκάρει κολληµένα µέταλλα, βίδες, 
ελατήρια, ρακόρ, νηµάτων, µεντεσέδων και όλων των άλλων µηχανικών µερών που 
επηρεάζονται από την σκουριά και την οξείδωση σε συσκευασία 240-300ml.  
 
22. ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΠΡΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ Ταινία σήµανσης δρόµων, 
µήκους 200 µέτρων, χρώµατος λευκό–κόκκινο.  
 
23. ΛΑΒΗ ΡΟΛΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ Νο18  
 
24. ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΣ ΜΟΧΕΡ ΓΙΑ ΝΤΟΥΚΟ Ρολό βερνικοχρωµάτων µοχέρ διαστάσεων 
10cm.  
 
25. ΛΑΒΗ ΛΑ∆ΟΜΠΟΓΙΑΣ ΜΕ ΡΟΛΟ (ΣΕΤ) 10cm  
 
26. ΛΑΒΗ ΛΑ∆ΟΜΠΟΓΙΑΣ ΜΕ ΡΟΛΟ (ΣΕΤ) 7cm  
 
27. ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΣ (ΡΟΛΟ) ΛΑ∆ΟΜΠΟΓΙΑΣ 10cm  
 
28. ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΣ (ΡΟΛΟ) ΛΑ∆ΟΜΠΟΓΙΑΣ 6cm  
 
29. & 30.& 31. ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ µε ξύλινη ή πλαστική λαβή. 36. 
ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ Νο 60, 80, 10, 120, έως 320 Γυαλόχαρτα κατάλληλα για µέταλλα και 
τοιχοποιία σύµφωνα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας.  
 
32. & 33. ΚΟΝΤΑΡΙ Κοντάρι βαφής απλό, µέγιστου ύψους 2m και 3m.  
 
34. & 35. ΚΟΝΤΑΡΙ Κοντάρι βαφής τηλεσκοπικό αλουµινίου, 4m και 5m.  
 
36. & 37. ΠΙΝΕΛΟ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙ Επαγγελµατικό επίπεδο πινέλο, για τοποθέτηση σε 
κοντάρι, µε πλαστική λαβή, ρυθµιζόµενη σε οποιαδήποτε κλίση, κατάλληλο για όλα 
τα χρώµατα.  
 
38.  ΣΤΡΑΒΟΠΙΝΕΛΟ 1,5"  
 
39. & 40. & 41. ΠΙΝΕΛΟ ΒΑΦΗΣ Επίπεδο πινέλο βαφής µε ξύλινη λαβή και λευκή 
συνθετική τρίχα κατάλληλο για όλα τα χρώµατα, διαστάσεων Νο 1,5'', Νο 2'', Νο 2,5'’.  
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42. ΧΕΙΡΟΒΟΥΡΤΣΑ Βούρτσα χειρός µε λαβή.  
 
43. ΜΠΑΤΑΝΟΒΟΥΡΤΣΑ ΞΥΛΙΝΗ Νο 28 Βούρτσα για ασβέστωµα στρογγυλή 
(µπανιέρα) Νο 28 µε κοντάρι.  
 
 
 
44. ΧΑΡΤΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΚΟΦΡΕ (ΟΝΤΟΥΛΕ) Το χαρτί θα είναι κυµατιστό χαρτί σε 
συσκευασία ρολού µήκους 45m και πλάτους 1m, ιδανικό για κάλυψη χώρων ώστε να 
διατηρούνται καθαροί κατά την διάρκεια των εργασιών.  
 
45. ΣΙΛΙΚΟΝΗ ∆ΙΑΦΑΝΗ ∆ιάφανη αντιµυκητιακή όξινη σιλικόνη γενικής χρήσης 
κατάλληλη για σφράγιση συναρµογών σε µη πορώδη υλικά, όπως γυαλί, αλουµίνιο, 
πορσελάνινα πλακάκια, κεραµικά, σε µπάνια, κουζίνες κλπ σε φύσιγγα 280-330ml. 
26  
 
46. ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ Σφραγιστικό ακρυλικό ενός συστατικού µε βάση ακρυλικές 
ρητίνες, για εσωτερική και εξωτερική χρήση χρώµατος λευκού. Κατάλληλη για 
αρµούς και ρωγµές για αρµούς µε µέτρια µετακίνηση (έως 15%). Γενικά η σιλικόνη θα 
έχει την δυνατότητα σφράγισης προκατασκευασµένων πάνελ και πλαισίων-
τοιχοποιιών, καθώς και δυνατότητα για την επιδιόρθωση σχισµών, σκασιµάτων και 
διακοσµητικών στοιχείων σε τοίχους και οροφές. Συσκευασία σε φύσιγγα 280ml.  
 
47. ∆ΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ίχτυ προστασίας για οικοδοµικές εργασίες (λινάτσα 
οικοδοµής), πολυεστερική πράσινου χρώµατος βάρους 125gr/m² και 95% σκίαση/m², 
σε ρολό 100 µέτρων, και 4m ύψος. Τα παραπάνω είδη θα πρέπει να συνοδεύονται 
από τα αντίστοιχα prospectus – φυλλάδια, στα οποία θα φαίνονται οι τεχνικές 
προδιαγραφές των προϊόντων και ειδικά για τα είδη: 1. ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 
ΧΡΩΜΑ (100%) ΛΕΥΚΟ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ και 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ να προσκοµιστεί πιστοποιητικό συστήµατος διαχείρισης για 
την Ποιότητα και για το Περιβάλλον. 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Προς το Δήμο Ρόδου 

Τεχνική Έκθεση............../2020. (αριθμός πρωτοκόλλου) 
Προμήθεια Ειδών Χρωματοπωλείου Δ.Ε. Καμείρου 

 

Α.Α. ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΑΞΙΑ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΑΞΙΑ ΜΕ     
ΦΠΑ 

1 
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 
(100%) ΛΕΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΧΩΡΟΥ 
10LT 

  

2 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
10LT 

  

3 
ΒΑΣΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 

ΧΡΩΜΑΤΩΝ 
750ml 

  

4 

ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΝΕΡΟΥ 
ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΧΡΗΣΗ (σε διάφορες 
αποχρώσεις) 

750ml 
  

5 

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ 
ΔΙΑΛΥΤΟΥ(ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ)ΓΙΑ 

ΕΣΩΤ.-ΕΞΩΤ.ΧΡΗΣΗ (σε 
διάφορες αποχρώσεις) 

750ml 
  

6 
ΝΤΟΥΚΟΧΡΩΜΑ 

ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ(σε διάφορες 
αποχρώσεις) 

750ml 
  

7 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ ΑΚΡΥΛΙΚΟ 
100%(σε διάφορες αποχρώσεις) 

10lt 
  

8 
ΧΡΩΜΑ ΥΠΟΞΕΙΔΙΚΟ 2 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ(απόχρωσης 
ανοιχτό μπλε) 

4Kg 
  

9 
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 

ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ 
9lt 
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10 ΜΙΝΙΟ 1kg 
  

11 ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 10lt 
  

12 ΛΑΔΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ 750ml 
  

13 
ΣΠΡΕΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΧΡΩΜΑΤΑ 
 τεμ. 

  

14 ΒΕΡΝΙΚΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2,5lt  
  

15 ΒΕΡΝΙΚΙ ΞΥΛΟΥ ΜΕ ΧΡΩΜΑ 750ml 
  

16 ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ 4lt 
  

17 WHITE SPIRIT 4lt 
  

18 
ΑΣΕΤΟΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΧΡΗΣΗ 
1lt 

  

19 
ΣΤΟΚΟΣ 

ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 
5kg 

  

20 ΣΤΟΚΟΣ ΠΑΡΕΤΙΝΗ 20kg 
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21 ΣΠΡΕΥ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ τεμ. 
  

22 
ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΠΡΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ 
 τεμ. 

  

23 
ΛΑΒΗ ΡΟΛΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 

Νο18 
τεμ. 

  

24 
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΜΟΧΕΡ ΓΙΑ 

ΝΤΟΥΚΟ 
τεμ. 

  

25 
ΛΑΒΗ ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑΣ ΜΕ 

ΡΟΛΟ(ΣΕΤ)10cm 
τεμ. 

  

26 
ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 

4cm 
τεμ. 

  

27 
ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 

8cm 
τεμ. 

  

28 
ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 

10cm 
τεμ. 

  

29 
ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ Νο60, 80,10,120 

έως 320  
τεμ. 

  

30 ΚΟΝΤΑΡΙ 2Μ τεμ. 
  

31 ΚΟΝΤΑΡΙ 3Μ τεμ. 
  

ΑΔΑ: Ψ831Ω1Ρ-ΝΕ7



32 
 
 

32 ΚΟΝΤΑΡΙ 5Μ τεμ. 
  

33 ΠΙΝΕΛΟ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙ 2 1/2" τεμ. 
  

34 ΠΙΝΕΛΟ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙ 3" τεμ. 
  

35 ΣΤΡΑΒΟΠΙΝΕΛΟ 1,5" τεμ. 
  

36 ΠΙΝΕΛΟ ΒΑΦΗΣ Νο1" τεμ. 
  

37 ΠΙΝΕΛΟ ΒΑΦΗΣ Νο2" τεμ. 
  

38 ΠΙΝΕΛΟ ΒΑΦΗΣ Νο3" τεμ. 
  

39 ΧΕΙΡΟΒΟΥΡΤΣΑ τεμ. 
  

40 
ΜΠΑΤΑΝΟΒΟΥΡΤΣΑ ΞΥΛΙΝΗ 

Νο28 
τεμ. 

  

41 
ΧΑΡΤΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΓΚΟΦΡΕ(ΟΝΤΟΥΛΕ) 

ρολό 45cm 
  

42 ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ τεμ. 
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43 ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ τεμ. 
  

44 ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ρολό 100m 
  

Σύνολο άνευ ΦΠΑ 
      

  
ΦΠΑ 24% 

      

  
Σύνολο με ΦΠΑ 

      
 

Στην τιμή κάθε μονάδας προϊόντος συμπεριλαμβάνεται το κόστος 
μεταφοράς και η παράδοση τους στην έδρα της Δημοτικής Ενότητας 
Καμείρου  με ευθύνη του προμηθευτή.. 
Οι προβλεπόμενες ποσότητες κατ’είδος δύνανται να μεταβληθούν μεταξύ 
τους ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου κατά +/- 10% χωρίς να αυξηθεί το 
συνολικό οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.  

 
Συμπληρώνεται από το όργανο Αξιολόγησης 

ΦΠΑ 24% επί  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
Η Οικονομική Προσφορά συνοδεύεται από τα Δικαιολογητικά των Τεχνικών 
Προδιαγραφών της Συνημμένης Τεχνικής Έκθεσης επί ποινή αποκλεισμού  

 
Ο προσφέρων 
...................................... .....................................  (Ονοματεπώνυμο) 
 
.............................................  (Υπογραφή & Σφραγίδα) 
 
* Στην οικονομική προσφορά συμπεριλαμβάνεται  κάθε κόστος μεταφοράς και 
παράδοσης των ειδών στην έδρα της Δημοτικής Ενότητας Καμείρου με ευθύνη 
του αναδόχου, έως την  παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή της Δημοτικής 
Ενότητας όπως ορίζει η Τεχνική Έκθεση. 
Η Οικονομική Προσφορά συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβα 
γνώση των όρων της Τεχνικής Έκθεσης και τους αποδέχομαι και ότι κατά την 
παράδοση των ειδών. 
 
Ο προσφέρων 
...................................... .....................................  (Ονοματεπώνυμο) 
 
 
.............................................  (Υπογραφή & Σφραγίδα) 
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 Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την προμ είναι αυτή της Απευθείας 

Ανάθεσης του Δημάρχου, μετά από έρευνα αγοράς και κατάθεσης έγγραφων 
προσφορών από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές  που διαθέτουν όλα τα 
ανωτέρω. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή προμηθευτή είναι η 
προμήθεια  να καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί στην 
παρούσα.  

 Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα 
αναφέρονται: α)ότι συμφωνούν με όλους τους όρους της Πρόσκλησης β) ότι 
δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπο τους της παραγράφου  1α 
έως 1στ του Άρθρου 73 του Νόμου 4412/2016 γ) ότι δεν υφίστανται πράξεις 
επιβολής προστίμου για παραβάσεις της εργατικής Νομοθεσίας της αδήλωτης 
εργασίας σε βάρος του οικείου φορέα σε χρονικό διάστημα δύο ετών πριν από 
την ημέρα λήξεως της προθεσμίας υποβολής της πρόσκλησης .  

 Επιπλέον, για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση 
φορολογικής ενημερότητας και ασφαλιστικής ενημερότητας.. 

 Από το μειοδότη δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επί 
του συμβατικού ποσού άνευ Φ.Π.Α. 

 Οι συμμετέχοντες πρέπει να δώσουν προσφορά αποκλειστικά για όλα τα μέρη 
της προμήθειας  της πρόσκλησης. 

 Η σύμβαση θα έχει διάρκεια μέχρι 31/12/2020 
 
 
 
Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να στέλνονται ταχυδρομικώς στο Τμήμα 
πρωτοκόλλου (Δημαρχιακό Μέγαρο)  του  Δήμου Ρόδου, 85100, τηλ. 2241361200 
μέχρι και την Πέμπτη  26 Μαρτίου 2020 και ώρα 12:00π.μ.(καταληκτική 
ημερομηνία παραλαβής προσφορών). 
Στην προκείμενη εκδήλωση ενδιαφέροντος ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
Ν.4412/2016. 
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και  στον πίνακα ανακοινώσεων του 
Δήμου μας έως την ημερομηνία της πρόσκλησης ενδιαφέροντος. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1. Αυτοτελές Τμήμα Δημάρχου 

2. Αντιδήμαρχο Οικονομικών 

3. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

4. Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας 

5. Τμήμα Προμηθειών 

6. Επιτροπή Αξιολόγησης  

7. Τακτικά μέλη: (Λαός Ιωάννης, Γιορδαμνής Παναγιώτης, Παπαστεργής 

Μιχαήλ) 

8. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών για άμεση ανάρτηση στον πίνακα 

ανακοινώσεων από τη λήψη του παρόντος με απόδειξη 

                                                                                                 

                                                        ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
                                                                               ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ  ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ   
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