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ΠΡΟΣ 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Υλικών συντήρησης και επισκευής 

δημοτικών κτιρίων» 
 

(με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον Δήμαρχο) 
 

 
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια υλικών (χρωμάτων – υλικών χρωματισμού) για την 
συντήρηση και επισκευή των δημοτικών κτιρίων.  Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει 
εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. πρωτ: 3922/26-11-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του 
Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, 
για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 
και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-276 
 
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια με fax στο τηλ. 2246071386 
στο Δήμο Σύμης, ή στο mail: akisymi@yahoo.gr  
 
Από 27/11/2020 ημέρα Παρασκευή, έως και της  2/12/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ, καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, στα γραφεία του Δήμου. 
 
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των 
παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν 
οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η 
προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός 
ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων 
εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 
παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)  
 
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας 
πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του 
Ν.4605/2019) 
 
β. Φορολογική ενημερότητα 
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
 
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, 
άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 
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την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του 
Ν.4605/2019) 
 
[Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 
δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την 
παρ.9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του 
άρθρου 107 του Ν.4497/2017)] 
 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή. 
 
Αρμόδιος υπάλληλος για την διενέργεια της προμήθειας και τυχόν διευκρινήσεων σχετικά με την Εκδήλωση 
Ενδιαφέροντος και τα είδη της προμήθειας είναι ο Μπαλασκάς Ελευθέριος (τηλ: 2246360413). 
 
Η παρούσα θα αναρτηθεί στον «Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας» από σήμερα ημέρα Παρασκευή 
27/11/2020 έως και την ημέρα της διαδικασίας 2/12/2020,  στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων 
Συμβάσεων» καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας  www.symi.gr. 
 
 
 
 

Ο Δήμαρχος 
 

Παπακαλοδούκας Ελευθέριος 
           
 

 

Συνημμένα: 

 

1. Οι από 25/11/2020 τεχνικές προδιαγραφές και τεχνική έκθεση 
2. Ο από 25/11/2020 ενδεικτικός προϋπολογισμός 
3. Το έντυπο προσφοράς.  
4. Υ.Δ αντί ποινικού μητρώου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Σύμη, 25/11/2020 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 

ΤΗΛ: 2246360413 

FAX: 2246071386 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Προμήθεια: Προμήθεια χρωμάτων – υλικών χρωματισμού και συναφή ειδών  

Κ.Α. 30-6661 

CPV: 44810000-1 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια χρωμάτων  - υλικών χρωματισμού για τις ανάγκες του Δήμου Σύμης. 

 

Προβλέπεται η προμήθεια χρωμάτων και των απαραίτητων υλικών για την συντήρηση και βαφή κοινόχρηστων χώρων και 

κτιρίων, τον χρωματισμό παγοακιών, σιδηροκατασκευών, οργάνων παιδικών χαρών, δαπέδων γηπέδων, για διαγράμμιση 

δρόμων κ.λ.π, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Σύμης για το έτος 2020. 

 

Ανάδοχος της προμήθειας ανακηρύσσεται εκείνος που θα προσφέρει την χαμηλότερη οικονομική προσφορά με βάση τον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό που συνέταξε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Σύμης. 

 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των 4.147,18 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 

(24%). Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει των κωδικό ΚΑ: .30-6661  ποσού 4.200,00 €, πίστωση του 

προϋπολογισμού εξόδων  του Δήμου Σύμης για το έτος 2020, με τίτλο «Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευή 

κτιρίων»   του Δήμου Σύμης. 

 

Το υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι καινούργιας άριστης και σύγχρονης κατασκευής – ποιότητας, να έχουν εγγύηση 

και να τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που θα αναφερθούν παρακάτω. Θα πρέπει να είναι κατασκευσμένα σε εταιρείες 

πιστοποιημένες κατά ISO και να διαθέτουν πιστοποίης CE. 

 

Σε όλες τις συσκευασίες των υλικών (χρώματα, σπρέϋ, υγρά κ.λ.π) θα αναγράφεται η εταιρεία κατασκευής, το υλικό 

του περιεχομένου τους, η σύνθεση του υλικού, η χρήση για το οποίο συνιστάται, ο τρόπος εφαρμογής και η πιστοποίηση 

CE. 

 

Ως χρόνος παραδόσεως ορίζεται το διάστημα των (2) μηνών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. 

 

Η παραλαβή τους  θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 

 

Καθώς ο προϋπολογισμός της προμήθειας με βάση την παρούσα συνταχθείσα μελέτη είναι κάτω από 20.000,00€ (Π.Δ. 294/96 

άρθρο 2 παρ. 13-VIII ΚΥΑ 27319/2002,ΦΕΚ 945/Β) δύναται να ακολουθηθεί η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με 

απόφαση Δημάρχου. 

 

Η διενέργεια της προμήθειας θα εκτελεσθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον Δήμαρχο σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στον Ν. 4412/2016. 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

Μπαλασκάς Ελευθέριος 

Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





  

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 

ΤΗΛ: 2246360413 

FAX: 2246071386 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια χρωμάτων – υλικών χρωματισμού και συναφή ειδών  

  ΚΑ: 30-6661 

CPV: 44810000-1 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 

 

Ο Έλεγχος των δειγμάτων αφορά στο χρώμα και στα συστατικά του υλικού. Τα πιστοποιητικά επιβεβαιώνουν ότι τα υλικά 

ικανοποιούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές.  

Τα χρώματα πρέπει να αποδίδουν επιφάνειες με αντοχή στις συνθήκες του περιβάλλοντος, το πλύσιμο και τρίψιμο με 

συνηθισμένα απορρυπαντικά. Η απόχρωση των επιφανειών πρέπει να παραμένει σταθερή. 

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε ξύλινες επιφάνειες πρέπει να έχουν τις εξής ιδιότητες: 

Να είναι αρκετά λεπτόρρευστα, ώστε να έχουν πολύ καλή πρόσφυση και δυνατότητα διείσδυσης σε βάθος στη μάζα του 

ξύλου. 

Να περιέχουν μυκητοκτόνες και εντομοκτόνες ουσίες, ώστε να εξασφαλίζουν μακροχρόνια προστασία από τους μύκητες κλπ 

αλλά να μην είναι επιβλαβείς στους ανθρώπους. 

Να περιέχουν ρητίνες που εξασφαλίζουν υδατοστεγανότητα και πολύ καλή αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. 

Να περιέχουν διαφανείς χρωστικές ουσίες και διαφανή οξείδια του σιδήρου που απορροφούν την υπεριώδη ακτινοβολία και 

εμποδίζουν την σκλήρυνση και την καταστροφή του υμένα. 

Η ποιότητα των πλαστικών χρωμάτων πρέπει να καλύπτει τις προδιαγραφές  του ΕΛΟΤ 788 και συγκεκριμένα απαιτείται να 

είναι αναπνέον χρώμα βάσεως συμπολυμερών PVA-VEOVA. Συνδυάζει την υψηλή καταληπτότητα με την ικανότητα να 

καθαρίζεται και την αντοχή στο πλύσιμο. Το ομοιόμορφο ματ αποτέλεσμα συνδυάζεται με μεγάλη ελαστικότητα και ισχυρή 

πρόσφυση. 

Το ακρυλικό χρώμα εξωτερικής χρήσης πρέπει να είναι σχεδιασμένο ώστε να αντέχει σε καταπονήσεις από ήλιο, βροχή, 

παγετό, να αδιαβροχοποιεί την επιφάνεια, ενώ παραμένει υδρατμοπερατό ενώ παράλληλα λειτουργεί σαν φράγμα 

ενανθράκωσης του οπλισμένου σκυροδέματος. Επιπλέον πρέπει να έχει καλές αντοχές σε ατμοσφαιρικούς ρύπους και να 

εμποδίζει την ανάπτυξή μούχλας, να αντέχει στα αλκάλια και κατ’ επέκταση σε αλκαλικές επιφάνειες και στα απορρυπαντικά. 

 

 

 

 

Πρότυπα / Προδιαγραφές έτοιμων προϊόντων χρωμάτων. 

 

Αυτά είναι τα πιο σημαντικά πρότυπα, αφού αυτά αποτελούν και τον τελικό σκοπό της τυποποίησης. Όλα τα υπόλοιπα 

πρότυπα γίνονται για την υποστήριξη αυτών. Μέχρι σήμερα έχουν εκπονηθεί από τον ΕΛΟΤ δέκα τέτοια πρότυπα: 

 

ΕΛΟΤ 788:1985 Χρώματα υδατικής διασποράς (Πλαστικά Χρώματα) 

ΕΛΟΤ 864:1991 Βερνικώματα 

ΕΛΟΤ 876:1985 Υπόστρωμα Βερνικωμάτων Πινέλου (Βελατούρα) 

ΕΛΟΤ 884.01:1988 Χρώματα Διαλυτού για Εξωτερικούς Τοίχους – λευκό 

ΕΛΟΤ 884.02:1988 Χρώματα Διαλυτού για Εξωτερικούς Τοίχους – αποχρώσεις 

ΕΛΟΤ 924:1987 Χρώματα και Βερνίκια – Ανάγλυφα Επιχρίσματα Τοίχων (ΡΕΛΙΕΦ) 

ΕΛΟΤ 965:1987 Χρώματα και Βερνίκια – Αστάρι Προπαρασκευαστικό Μεταλλικών Επιφανειών (Wash Primer) 

ΕΛΟΤ 1123:1990 Υπόστρωμα Χρωμάτων Βάσεως Μολύβδου (Μίνιο) για χαλύβδινες επιφάνειες, έτοιμο για χρήση. 

ΕΛΟΤ 1386  Υπόστρωμα ξύλου με βάση νερό 

ΕΛΟΤ 1387 Αστάρι οργανικού διαλυτού για ξύλινες επιφάνειες 

 

Διάφορα Υλικά. 

 

Α. Τα χρώματα αποτελούνται από τα ακόλουθα συστατικά: 

 

 Τις χρωστικές ουσίες, οι οποίες είναι ανόργανα ή οργανικά πολύ λεπτόκοκκα υλικά. 

 Το συνδετικό μέσο ή φορέας, που συνενώνει τους κόκκους της χρωστικής ουσίας και σχηματίζει μια ομοιόμορφη 
και ανθεκτική μεμβράνη μετά την εξάτμιση του διαλυτικού ή αραιωτικού. 

 Το διαλυτικό ή αραιωτικό, που διατηρεί σε ρευστή μορφή το μίγμα και βοηθά στο σχηματισμό της χρωστικής μεμβράνης. 





  

 

Β. Λινέλαιο 

 

 Το λινέλαιο αποτελεί το βασικό συστατικό των ελαιοχρωμάτων και των ασταριών. Κυριότερη του ιδιότητα είναι η 
ξήρανση του από την επιφάνεια προς το βάθος, όταν έρχεται σε επαφή με το οξυγόνο του περιβάλλοντος. Για το 
λόγο αυτό, οι στρώσεις των ελαιοχρωμάτων θα πρέπει να είναι λεπτού πάχους, αλλά και η καθεμιά από αυτές μετά 
την ξήρανση της προηγούμενης. Χρησιμοποιείται έιτε ωμό είτε βρασμένο. 

 Η ξήρανση του ωμού λινελαίου δεν πρέπει να ξεπερνά τις 36 ώρες. Το ωμό λινέλαιο σε σύγκριση με το βρασμένο 
δεν σκουραίνει το χρωματισμό και δεν «ζαρώνει» ή «φουσκαλιάζει» τη χρωστική στρώση της επιφάνειας. 
Απαγορεύεται η χρήση του σε πορώδες επιφάνειες (τούβλα, κεραμίδια, καινούργια επιχρίσματα κλπ), ενώ 
επιβάλλεται η χρήση του στην Παρασκευή των ασταριών. 

 Το βρασμένο λινέλαιο είναι αρκετά σκουρότερο από το ωμό, αλλά όπως και αυτό, επιταχύνει την ξήρανση (24h – 
26h) του χρωματισμού και αυξάνει την ελαστικότητα του. Παράγεται με θέρμανση μίγματος ωμού λινελαίου και 
μικρής ποσότητας στεγνωτικού υλικού και χρησιμοποιείται για εξωτερικούς χρωματισμούς (σε ποσοστό 25% - 
33%), ή όπου απαιτείται η επιτάχυνση της ξήρανσης. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται και στερεωτικές ουσίες. 

 

Γ. Υαλόχαρτα. 

 

 Τα υαλόχαρτα είναι φύλλα χαρτιού από τη μια όψη, με επικολλημένα θρύμματα ύαλου από την άλλη. 
Χρησιμοποιούνται πριν την εφαρμογή των χρωματισμών για τον καθαρισμό των επιχρισμάτων και λοιπών 
επιφανειών με επίτριψη. Ανάλογα το μέγεθος των θρυμμάτων του ύαλου, τα υαλόχαρτα χαρακτηρίζονται ως αδρά 
(χονδρά), λεπτά (ψιλά) ή πολύ λεπτά με την ένδειξη Νο2, Νο0 κλπ. 

 Για τις πολλές λεπτές επιτρίψεις χωρίς τον κίνδυνο εμφάνισης χαραγών, χρησιμοποιούνται τριμμένα υαλόχαρτα τα 
οποία ονομάζονται κοινά απόχαρτα. 

 Τα σμυριδόχαρτα είναι φύλλα χαρτιού ή ύφασμα, με σκόνη σμυρίδας. Χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό με 
επίτριψη των μεταλλικών επιφανειών. Ένας ειδικός τύπος σμυριδόχαρτου είναι το κατάλληλο για τρίψιμο με 
διαβροχή, το οποίο χρησιμοποιείται σε χρωματισμούς ντούκου (ντουκόχαρτο).  

  
Δ. Διάφορα άλλα Υλικά. 

 

 Τα στεγνωτικά υλικά είναι υγρά που προστίθενται στα ελαιοχρώματα, με σκοπό την επιτάχυνση της ξήρανσης τους. 
Χρησιμοποιούνται σε μικρή ποσότητα για την Παρασκευή χρωμάτων. 

 Στην περίπτωση χρωματισμού με πλαστικά χρώματα, για τα απαιτούμενα στοκαρίσματα της επιφάνειας 
χρησιμοποιείται στόκος που παράγεται με την ανάμειξη έτοιμου λευκού πλαστικού χρώματος και τσίγκου σε σκόνη 
(πλαστικός στόκος). 

 Το υλικό σπατουλιαρίσματος είναι παχύρευστο και χρησιμοποιείται για τον σχηματισμό λείου και ομαλού 
υποστρώματος των χρωματισμών. Για τα ντουκοχρώματα, όπως και για μεταλλικές επιφάνειες, χρησιμοποιείται 
ειδικό υλικό σπατουλιαρίσμάτος (αντουί ντούκο). 

 

 

 Πλαστικά Χρώματα. 

  

 Α. Τα πλαστικά χρώματα, διακρίνονται για την ταχύτατη ξήρανσή τους, τη μεγαλύτερη αντοχή, την ελαστικότητα και την 
ανθεκτικότητά τους μέσα στο χρόνο. Χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό των ξύλινων  και επιχρισμένων  επιφανειών. 
Έχουν ως φορέα παρασκευής είτε νερό (αιωρήματα) είτε οργανικούς διαλύτες (διαλύματα). Τα συνηθέστερα είδη 
πλαστικών χρωμάτων είναι τα πολυβινυλικά, τα ακρυλικά και τα χρώματα από καουτσούκ. 
Β. Στα πλαστικά χρώματα, η ενέργεια, όποτε απαιτείται,  επιβάλλεται να γίνεται με προσθήκη και ανάμειξη μικρής 
ποσότητας καθαρού νερού, εφ’ όσων ο φορέας παρασκευής είναι το νερό. Διαφορετικά η αραίωση γίνεται με τον υλικό-
οργανικό διαλύτη που είναι ο φορέας παρασκευής του χρώματος. Κατά την αραίωση των πλαστικών χρωμάτων πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη ότι στις λιγότερο απορροφητικές επιφάνειες, το πλαστικό θα είναι πυκνότερο, γιατί ο χρωματισμός 
αποκτά λεία και όχι πορώδη υφή. 
Γ. Τα πλαστικά χρώματα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 

 είναι άοσμα 

 δεν είναι εύφλεκτα 

 στεγνώνουν το πολύ σε 1 h 

 μπορούν να επικαλυφθούν από την επόμενη στρώση μετά από 3h – 4h 





  

 αποξηραίνονται πλήρως μετά από 12-15 h 

 μπορούν να πλυθούν μετά από 5-10 ημέρες και δεν επηρεάζονται από το σαπούνι 

 αφήνουν τη χρωματισμένη επιφάνεια να αναπνέει 

 διαστρώνονται μ ε ψεκαστήρα (πιστόλι), με κύλινδρο (ρολό) ή με πλατύ πινέλο. 
 
Ελαιοχρώματα 
 
Α. Τα ελαιοχρώματα είναι είτε τυποποιημένα βιομηχανικά προϊόντα είτε προϊόντα παρασκευασμένα στο εργοτάξιο. 
Χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό ξύλινων, μεταλλικών και επιχρισμένων επιφανειών. 
Β. Για τους ελαιοχρωματισμούς, χρησιμοποιείται τυποποιημένο χρώμα σε μικρή ποσότητα ή συνδυασμός περισσοτέρων  
ελαιοχρωμάτων. Η ποσότητα του τερεβινθελαίου μειώνεται σημαντικά για το υλικό της τελευταίας στρώσης και συνήθως 
παραλείπεται τελείως, κατά τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
Γ. Για την προστασία των μεταλλικών επιφανειών από τις οξειδώσεις χρησιμοποιούνται ελαιοχρώματα μίνιου κατά τις 
οδηγίες της Υπηρεσίας. 

 
Βερνίκια 

 

Α. Τα συνήθη βερνίκια είναι άχροα παρασκευάσματα σε υγρή διάφανη μορφή, τα οποία σχηματίζουν στην επιφάνεια λεπτή 

μεμβράνη, που δε μεταβάλλει τη φυσική της αίσθηση (π.χ. ξύλινη επιφάνεια) ή την αρχική της απόχρωση (π.χ. 

ελαιοχρωματισμένη επιφάνεια). Υπάρχουν επίσης και έγχρωμα βερνίκια που περιέχουν ειδικές συμβατές χρωστικές ουσίες, τα 

οποία χρησιμοποιούνται συνήθως για τη συντήρηση ή για την επίτευξη ομοιόμορφης εμφάνισης ήδη βερνικωμένων 

επιφανειών. 

Β. Τα βερνίκια εφαρμόζονται σε λεπτότατα στρώματα (φιλμ) και πρέπει να εμφανίζουν ελαστικότητα προς αποφυγή 

δημιουργίας σχισμών (να μη σπάνε). 

Γ. Βερνίκια που προορίζονται για εφαρμογή σε εξωτερικές επιφάνειες πρέπει να αντέχουν στις καιρικές συνθήκες. 

Δ. Διακρίνουμε τις εξής βασικές κατηγορίες βερνικιών: 

 

 Τα ελαιώδη (λαδερά) βερνίκια παρασκευάζονται σε λινέλαιο και από μικρή ποσότητα στεγνωτικού. Τα ελαιώδη 
βερνίκια είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση ενώ για τις εσωτερικές χρήσεις προτιμώνται ελαιώδη βερνίκια με 
μικρότερη περιεκτικότητα λινελαίου και περισσότερο τερεβινθέλαιο (νεφτιλίδικα). 

 Τα πτητικά βερνίκια (νεφτιού, οινοπνεύματος κ.λπ.), έχουν μικρότερη ελαστικότητα έναντι των ελαιωδών γι’ αυτό 
και χρησιμοποιούνται για τις εσωτερικές επιφάνειες 

 Τα πλαστικά βερνίκια παρασκευάζονται από συνθετικές ρητίνες και με κατάλληλο κατά περίπτωση (ανάλογα με το 
είδος της συνθετικής ρητίνης), οργανικό διαλύτη. 

 Τα βερνίκια ντούκου παρασκευάζονται από παράγωγα της κυτταρίνης και διαλύονται μέσα σε οργανικούς 
διαλύτες. Αυτά διακρίνονται για τη μεγάλη αντοχή και ελαστικότητά τους. Οι μεμβράνες που σχηματίζουν 
ξηραίνονται ταχύτατα μόνο στον αέρα και στεγνώνουν πολύ γρήγορα.  
 

 Τα πλαστικά χρώματα πρέπει να είναι σύμφωνα με την ΤΕΤΕΠ με κωδικό ΕΛΟΤ Τ Π 1501-03-10-01-00:2009 και 
1501-03-10-02-00:2009. 

 Τα ελαιοχρώματα πρέπει να είναι σύμφωνα με την ΕΠΕΤ με κωδικό ΕΛΟΤ Τ Π 1501-03-10-03-00:2009. 

 Τα βερνικώματα των ξύλινων επιφανειών πρέπει να είναι σύμφωνα με την ΕΤΕΠ με κωδικό ΕΛΟΤ Τ Π 1501-03-10-
05-00:2009. 

 

 

  

 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

Μπαλασκάς Ελευθέριος 

Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός  
 
 
 
 





  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Σύμη, 25/11/2020 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 

ΤΗΛ: 2246360413 

FAX: 2246071386 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Προμήθεια:  Προμήθεια χρωμάτων – υλικών χρωματισμού και συναφή ειδών  

Κ.Α. 30-6661 

CPV: 4481000-1  

 

α/α Είδος Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή Μονάδας Καθαρή αξία 

1. ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 

100% (Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ) 

10 lt 

ΤΕΜ. 35,00 

39,50 1382,50 
2. ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 

100% (Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ) 

3 lt 

ΤΕΜ. 10,00 

14,00 140,00 
3. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 10 

lt  (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΧΩΡΟΥ) ΛΕΥΚΟ 

ΤΕΜ. 25,00 

28,00 700,00 
4. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 3 

lt (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΧΩΡΟΥ) ΛΕΥΚΟ 

ΤΕΜ. 10,00 

7,00 70,00 
5. ΑΣΤΑΡΙ ΑΚΡΥΛΙΚΟ 

100% 10lt (ΒΑΣΕΩΣ 

ΝΕΡΟΥ) 

ΤΕΜ. 5,00 

25,00 125,00 
6. ΜΟΝΩΤΙΚΟ 

ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΛΕΥΚΟ 10 

lt 

ΤΕΜ. 8,00 

40,00 320,00 
7. ΧΡΩΜΑ ΒΑΣΙΚΟ 

ΩΧΡΑ 750 ml  

ΤΕΜ. 20,00 
4,50 90,00 

8. ΧΡΩΜΑ ΒΑΣΙΚΟ 

ΚΕΡΑΜΜΥΔΙ 750 ml  

ΤΕΜ. 10,00 
4,50 45,00 

9. ΣΤΟΚΟΣ 750 ml ΤΕΜ. 10,00 2,50 25,00 
10. ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ 

ΠΡΑΣΙΝΗ 750 ml  

ΤΕΜ. 15,00 
7,50 112,50 

11. ΣΤΟΚΟΣΙΛΙΚΟΝΗ ΣΕ 

ΦΥΣΙΓΓΙΟ 

ΤΕΜ. 40,00 
1,80 72,00 

12. ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΑ 2,5 ΤΕΜ.  10,00 2,50 25,00 
13. ΠΙΝΕΛΟ ΝΟ 3 ΤΕΜ. 15,00 3,20 48,00 
14. ΡΟΛΟ ΒΑΦΗΣ ΝΟ 3 

ΓΙΑ ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ 

ΤΕΜ. 15,00 
2,50 37,50 

15. ΡΟΛΟ ΒΑΦΗΣ ΝΟ 3 

ΓΙΑ ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ 

ΤΕΜ. 20,00 
6,00 120,00 

16. ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΞΥΣΤΡΑ 

65mm ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ 

ΛΑΒΗ 

ΤΕΜ. 5,00 

2,80 14,00 
17. ΥΑΛΟΧΑΡΤΟ 60 ΑΡΙ ΜΕΤΡΑ 20,00 0,90 18,00 

 ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

3.344,50 

ΦΠΑ 24% 802,68 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

4.147,18 

 

Στην παραπάνω εκτιμώμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, και τα μεταφορικά έξοδα. 

Για το παρόν έτος υπάρχει στον προϋπολογισμό του Δήμου, πίστωση στον κωδικό ΚΑ: 30-6661 το ποσό των 4.200,00 €, 

συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ (24%). 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Μπαλασκάς  Ελευθέριος 

Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός 





  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ   

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ                    

ΤΗΛ: 2246360413 

FAX: 2246071386 

 

Για την: Προμήθεια χρωμάτων – υλικών χρωματισμού και συναφή ειδών  

Κ.Α. 30-6661 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Του: 

Έδρα 

Οδός                                                                                              Αριθμός  

Τηλέφωνο 

Φαξ 

 

Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια: Προμήθεια χρωμάτων – υλικών χρωματισμού και συναφή 

ειδών, είναι το ακόλουθο: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 

ΤΗΛ: 2246360413 

FAX: 2246071386 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :  Προμήθεια χρωμάτων – υλικών χρωματισμού και συναφή ειδών  

 

Κ.Α. 30-6661 

CPV: 44810000-1 

 

α/α Είδος Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή Μονάδας Καθαρή αξία 

1. ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 

100% (Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ) 

10 lt 

ΤΕΜ. 35,00 

  
2. ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 

100% (Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ) 

3 lt 

ΤΕΜ. 10,00 

  
3. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 10 

lt  (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΧΩΡΟΥ) ΛΕΥΚΟ 

ΤΕΜ. 25,00 

  
4. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 3 

lt (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΧΩΡΟΥ) ΛΕΥΚΟ 

ΤΕΜ. 10,00 

  
5. ΑΣΤΑΡΙ ΑΚΡΥΛΙΚΟ 

100% 10lt (ΒΑΣΕΩΣ 

ΝΕΡΟΥ) 

ΤΕΜ. 5,00 

  
6. ΜΟΝΩΤΙΚΟ 

ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΛΕΥΚΟ 10 

lt 

ΤΕΜ. 8,00 

  
7. ΧΡΩΜΑ ΒΑΣΙΚΟ 

ΩΧΡΑ 750 ml  

ΤΕΜ. 20,00 
  

8. ΧΡΩΜΑ ΒΑΣΙΚΟ 

ΚΕΡΑΜΜΥΔΙ 750 ml  

ΤΕΜ. 10,00 
  

9. ΣΤΟΚΟΣ 750 ml ΤΕΜ. 10,00   
10. ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ 

ΠΡΑΣΙΝΗ 750 ml  

ΤΕΜ. 15,00 
  

11. ΣΤΟΚΟΣΙΛΙΚΟΝΗ ΣΕ 

ΦΥΣΙΓΓΙΟ 

ΤΕΜ. 40,00 
  

12. ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΑ 2,5 ΤΕΜ.  10,00   
13. ΠΙΝΕΛΟ ΝΟ 3 ΤΕΜ. 15,00   
14. ΡΟΛΟ ΒΑΦΗΣ ΝΟ 3 

ΓΙΑ ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ 

ΤΕΜ. 15,00 
  

15. ΡΟΛΟ ΒΑΦΗΣ ΝΟ 3 

ΓΙΑ ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ 

ΤΕΜ. 20,00 
  

16. ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΞΥΣΤΡΑ 

65mm ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ 

ΛΑΒΗ 

ΤΕΜ. 5,00 

  
17. ΥΑΛΟΧΑΡΤΟ 60 ΑΡΙ ΜΕΤΡΑ 20,00   

 ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

 

Ο κατώτερο υπογράφων δηλώνω υπεύθυνα ότι: α) Το έντυπο οικονομικής προσφοράς μας, είναι αυτό που συντάχθηκε από 

την αναθέτουσα αρχή, χωρίς καμιά τροποποίηση. β) Η παρούσα προσφορά ισχύει για δέκα (10) ημέρες από την υποβολή στον 

Δήμο, γ) Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης θα παραμείνει αμετάβλητο έως την ολοκλήρωση της σύμβασης, δ) Λάβαμε 

γνώση των τεχνικών προδιαγραφών της προς υλοποίηση προμήθειας τις οποίες αποδεχόμαστε χωρίς επιφύλαξη και ε) Η 





  

καθαρή αξία περιλαμβάνει τις νόμιμες κρατήσεις (ΠΛΗΝ του ΦΠΑ που βαρύνει τον Δήμο), δαπάνες μεταφοράς κλπ ως την 

λειτουργική απόδοση στον χρήστη. 

Σύμη, ……/....../2020 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

ΟΝΟΜΑ 

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: ΔΗΜΟ ΣΥΜΗΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 

 

 
Ημερομηνία:        20 

Ο – Η Δηλ. 
 

(Υπογραφ

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3

, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη δικαστική απόφαση για ένα από τους ακολούθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης – πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 24

ης
 Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανικού εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ 42) 

β) δωροδοκία όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράςστην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών – μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997 σ. 1) και στην παρ. 1 
του άρθρου 2 της απόφασης – πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ  του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003 σ. 54) καθώς και όπως ορίζεται στη κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό 
δίκαιο του οικονομικού φορέα. 

γ) απάτη, κατά την ένοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) η οποία κηρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α 48). 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομακρατικές δραστηριοτητες, όπως ορίζονται αντιστοίχως στα 
άρθρα 1 και 3 της απόφασης – πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13

ης
 Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L της 22.6.2002 σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 4 αυτής. 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηρίοτητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο 
άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26

ης
 Οκτωβρίου 2005, σχετικά με 

την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματοςγια την νομιμοποίης εσόδων από παράνομες 
δραστηρίοτητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α 166). 

στ) παιδική εργασία και αλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5

ης
 Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης – πλαίσιο 2002/629/ΕΕ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011 σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στη εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α 215)  





  

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

1. Δήμαρχος Σύμης 

2. Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρασίας του Δήμου Σύμης 

3. Τμήμα Προμηθείων 

4. Λογιστήριο 

5. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών (για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων από την 

λήψη του παρόντος) 

 




