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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ 

 

Σε συνέχεια της υπ’ αριθµ. πρωτ. 4825/25.04.2019 Πρόσκλησης που αφορά την 

προµήθεια ειδών ελαιοχρωµατισµού, η οποία απέβη άγονη λόγω µη κανονικών 

προσφορών, ο ∆ήµος µας επαναλαµβάνει την διαδικασία για την ανωτέρω 

προµήθεια. 

 

 

Τεχνική Έκθεση για την ανάθεση της προµήθειας: 

Προµήθεια ειδών ελαιοχρωµατισµού 

 «Κ.Α. : Επισκευή και συντήρηση σχολικών µονάδων ∆ήµου Ζαγοράς-

Μουρεσίου» 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ 
 

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Ζαγορά, 15.05.2019 

 

Αριθ. Πρωτ.: 5363 
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Α./ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η παρούσα δαπάνη αφορά την προµήθεια ειδών ελαιοχρωµατισµού, όπως 

περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα, προκειµένου ο ∆ήµος Ζαγοράς-Μουρεσίου να 

προχωρήσει στο βάψιµο που αφορά το Νανοπούλειο κτίριο Τσαγκαράδας και για τα 

κιόσκια. 

 

Για όλα τα είδη της παρούσας,  εάν απαιτηθεί από την Υπηρεσία, µπορεί να ζητηθούν 

δείγµατα. 

       Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός µίας (1) εργάσιµης 

ηµέρας από τη στιγµή που θα του ζητηθούν. 

         Εάν διαπιστωθεί απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές η Αναθέτουσα Αρχή 

δύναται να προτείνει την τέλεια απόρριψη της προµήθειας ή την αποκατάσταση των 

λειτουργικών ανωµαλιών. 

 Εφόσον ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί προς τις ως άνω προτάσεις της Αναθέτουσας 

Αρχής, ο ∆ήµος δικαιούται να προβεί εις την τακτοποίηση τούτων εις βάρος και δια 

λογαριασµό του αναδόχου κατά τον προσφερότερο για τις ανάγκες του ∆ήµου τρόπο. 

         

Η εξόφληση των ειδών θα γίνει µετά την προσκόµιση αντίστοιχων τιµολογίων και 

την έκδοση εντάλµατος πληρωµής. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

1 

ΣΤΟΚΟΣ 25kg: Τσιµεντοειδής 

ρητινούχος στίκος ανθεκτικός 

στην υγρασία 

ΤΕΜ 19 12,1 

2 

ΣΟΒΑΣ ΤΑΧΥΠΗΚΤΟΣ 

25kg: Ταχύπηκτος 

επισκευαστικός λευκός σοβάς 

κρυσταλλικής βάσης µε ισχυρή 

αντοχή 

ΤΕΜ 27 7,91 
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3 

ΧΡΩΜΑ 10ltr: Οικολογικό 

100% ακρυλικό χρώµα - 

πιστοποιηµένο ψυχρό χρώµα 

ΤΕΜ 35 56,21 

4 

ΑΣΤΑΡΙ 15ltr: Αδιάβροχο 

υπόστρωµα βάσης διαλύτου 

µεγάλης διεισδυτικότητας και 

αδιαβροχοποίησης 

ΤΕΜ 7 49,19 

5 
W.S 16ltr: ∆ιαλυτικό µέσο 

υποστρωµάτων 
ΤΕΜ 7 26,69 

6 

ΒΕΡΝΙΚΙΕΓΧΡΩΜΟ UVA: 

Βερνίκι εµποτισµού µε 

maximum αντοχή στην UVA 

ακτινοβολία και νερό 

ΤΕΜ 24 68,55 

 

 

Β./ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΑΞΙΑ 

1 

ΣΤΟΚΟΣ 25kg: Τσιµεντοειδής 

ρητινούχος στίκος ανθεκτικός 

στην υγρασία 

ΤΕΜ 19 12,1 229,90 

2 

ΣΟΒΑΣ ΤΑΧΥΠΗΚΤΟΣ 

25kg: Ταχύπηκτος 

επισκευαστικός λευκός σοβάς 

κρυσταλλικής βάσης µε ισχυρή 

αντοχή 

ΤΕΜ 27 7,91 213,57 

3 

ΧΡΩΜΑ 10ltr: Οικολογικό 

100% ακρυλικό χρώµα - 

πιστοποιηµένο ψυχρό χρώµα 

ΤΕΜ 35 56,21 1.967,35 

4 

ΑΣΤΑΡΙ 15ltr: Αδιάβροχο 

υπόστρωµα βάσης διαλύτου 

µεγάλης διεισδυτικότητας και 

αδιαβροχοποίησης 

ΤΕΜ 7 49,19 344,33 

5 
W.S 16ltr: ∆ιαλυτικό µέσο 

υποστρωµάτων 
ΤΕΜ 7 26,69 186,83 
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6 

ΒΕΡΝΙΚΙΕΓΧΡΩΜΟ UVA: 

Βερνίκι εµποτισµού µε 

maximum αντοχή στην UVA 

ακτινοβολία και νερό 

ΤΕΜ 24 68,55 1.645,20 

 

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
4.587,18€ 

ΦΠΑ 24% 1.100,92€ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
5.688,10€ 

 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της δαπάνης είναι 5.688,10 ευρώ 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% και το τελικό κόστος της προµήθειας των 

συγκεκριµένων ειδών δεν µπορεί να ξεπεράσει το ποσό αυτό. Η δαπάνη είναι 

εγγεγραµµένη στον ΚΑ 70-7331.10 του προϋπολογισµού για το οικ. έτος 2019. Έχει 

εγκριθεί µε την υπ’ αρίθµ. 621/2018 απόφαση του ∆.Σ. περί έγκρισης  

προϋπολογισµού του οικ. έτους 2019  και η οποία εγκρίθηκε µε την 

92/6906/25.01.2019 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς 

Ελλάδας – Τµήµα ∆ιοικητικού Οικονοµικού Ν. Μαγνησίας. 

Η προµήθεια των ειδών µπορεί να γίνει από περισσότερους του ενός προµηθευτή αν 

αυτό κριθεί συµφέρον για το ∆ήµο. 

Η προµήθεια των υλικών θα γίνει εντός 5 εργάσιµων ηµερών από την Ανάρτηση της 

Απόφασης του ∆ηµάρχου για την απευθείας ανάθεση των ανωτέρω ειδών στη 

∆ΙΑΥΓΕΙΑ. 

Τα υλικά θα παραδοθούν προς καταγραφή στην αποθήκη του ∆ήµου Ζαγοράς-

Μουρεσίου, στο δηµοτικό κατάστηµα Τσαγκαράδας συνοδευόµενα από το τιµολόγιο 

και το δελτίο αποστολής και από εκεί θα παραληφθούν προς τοποθέτηση στις 

προβλεπόµενες θέσεις. 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός µίας (1) εργάσιµης ηµέρας 

από τη στιγµή που θα του ζητηθούν. 

Η εξόφληση των ειδών θα γίνει µετά την προσκόµιση αντίστοιχων τιµολογίων και 

την έκδοση εντάλµατος πληρωµής και εφόσον έχει βεβαιωθεί η παράδοση των 

ανωτέρω ειδών στην αποθήκη του ∆ήµου, και ο ποιοτικός έλεγχος αυτών. 
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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. Απόσπασµα ποινικού µητρώου. Η υποχρέωση 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 

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Επίσης 

προσκοµίζει βεβαίωση περί µη κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 

διαχείριση, εφόσον απαιτείται. 

β. Φορολογική ενηµερότητα 

γ. Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

δ. Εφόσον πρόκειται για  νοµικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του 

νοµικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) . 

ε.   Βεβαίωση µη πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης 

στ. Βεβαίωση ΓΕΜΗ 

 

Παρακαλούµε, όπως µας αποστείλετε την οικονοµική σας προσφορά µαζί µε τα 

προβλεπόµενα δικαιολογητικά σε σφραγισµένο φάκελο στο Τµήµα Πρωτοκόλλου 

του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου,  µέχρι και στις 20/05/2019 και ώρα 12:00 µ.µ. 

 

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει µε κριτήριο την συµφερότερη από οικονοµική 

άποψη προσφορά βάση τιµής, εφόσον πληρούνται όλα όσα αναφέρονται στις τεχνικές 

προδιαγραφές. 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 2, παρ. 1, εδ. 31 του ν. 4412/2016, ως απευθείας ανάθεση 

νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δηµοσιότητα, στο πλαίσιο της 

οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν σύµβαση στο φορέα της 

επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης µε έναν ή περισσότερους 

οικονοµικούς φορείς.  

Συνεπώς, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς έχουν την ευχέρεια να 

απευθύνονται σε συγκεκριµένους οικονοµικές φορείς της επιλογής τους.  
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Περαιτέρω, η ευχέρεια αυτή δεν αποκλείει την πιθανότητα άλλος  οικονοµικός 

φορέας να υποβάλει προσφορά στο πλαίσιο της διαδικασίας της απευθείας 

ανάθεσης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας θα 

πρέπει να εξετάσει και την εν λόγω προσφορά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών 

Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας 

Ο Προϊστάµενος 

 

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


