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Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή των παρακάτω υπηρεσιών όπως 

περιγράφονται παρακάτω: 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας: 

«Επισκευή και συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου» 

 

Ο Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας 

με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δήμου Ζαγοράς-

Μουρεσίου», προϋπολογισµού 1.758,00€ συµπ. ΦΠΑ, καλεί τον οικονομικό φορέα 

να καταθέσει την προσφορά του (οικονομική και δικαιολογητικά συμμετοχής), στο 

τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου ή στο email του Δήμου 

(dzag.mour@gmail.com), έως την Δευτέρα 19.09.2022 και ώρα 14:00'μ.µ. σύµφωνα 

µε την υπ. αριθµ. πρωτ. 8597/06.09.2022 Τεχνική Περιγραφή παρεχόμενων 

υπηρεσιών. 

 

Το ποσόν  της δαπάνης  ανέρχεται σε:  

 

ΠΡΟΣ 

 

Τον Οικονομικό Φορέα 

 

ZUNA XHEVAHIR 

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ - Μούρεσι – 

Τσαγκαράδα, Α.Φ.Μ.: 126011818, ΔΟΥ: Β΄ 

ΒΟΛΟΥ 

Ζαγορά,  12.09.2022 

Αριθ. Πρωτ.: 8772 
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1.418,00 €  συν 340,00 € (24% Φ.Π.Α)  = 1.758,00€.  

Η δαπάνη είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 10-7331.07 του προϋπολογισμού για το οικ. 

έτος 2022.  Έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 27/2022 Απόφαση του Δ.Σ. περί έγκρισης 

του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 και η οποία εγκρίθηκε με την 38235/01.03.2022 

απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας – Τμήμα 

Διοικητικού Οικονομικού Ν. Μαγνησίας και θα πληρωθεί από τα τακτικά έσοδα του 

Δήμου. 

                                                      

Για την παρούσα πρόσκληση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 120 του Ν.4412/2016 

όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021. 

 

Η τεχνική περιγραφή παρεχόμενων υπηρεσιών και η παρούσα πρόσκληση θα 

αναρτηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dimos-zagoras-mouresiou.gr.  

Αρµόδιος υπάλληλος Κοπατσάρης Δήμος, τηλ. 24263 50105/115. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν  οι έχοντες  άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για την 

παροχή της ανωτέρω δαπάνης. 

 

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: 

 

1/. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 

την υποβολή του, (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 Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) ή Υπεύθυνη 

Δήλωση Ν. 1599/1986 αντί ποινικού μητρώου
1
 με την οποία να δηλώνετε ότι δεν 

                                                           
1 Αντί ποινικού μητρώου: οι αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με την παρ. 9 του αρθ. 80 Ν. 4412/16, σε 
δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ 
και έως τα όρια των άρθρων 118 και 328, δύνανται να απαιτούν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή 
των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73, την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του 
οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την 
υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α. 

http://www.dimosneapolis-sykeon.gr.τηλ.επικοινωνίασ/
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έχετε καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα του αρ. 73 παρ. 1 

περιπτ. α’ εως στ’ Ν. 4412/2016 

2/. Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση) που να είναι εν ισχύ κατά το 

χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος 

ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

3/. Πιστοποιητικά οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) 

που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν 

αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 

την υποβολή της προσφοράς, από τα οποία να προκύπτουν ότι είστε ενήμεροι ως 

προς τις υποχρεώσεις σας που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό 

ασφαλιστικής ενημερότητας για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας 

και ασφαλιστική ενημερότητα του/των νόμιμου/μων εκπροσώπου/πων της. 

4/. Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης της εταιρείας. 

5/. Πιστοποιητικού οικείου επιμελητηρίου ή έγγραφο έναρξης δραστηριότητας όπου 

να αναγράφεται η συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

6/. 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) . 

Διευκρινίζεται ότι 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) 

7/. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι: 

α) έχει λάβει γνώση όλων των όρων ανάθεσης  

β) τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη 

γ) η προσφορά του δεν έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές. 





ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

δ) η τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνει το σύνολο των εργασιών που αναλύονται στη 

μελέτη 

8/. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που 

ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση 

νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε 

περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα 

ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές 

τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 

εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, 

δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 

εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 

νόμιμου εκπροσώπου. 

 

Παρακαλούμε, όπως μας αποστείλετε την οικονομική σας προσφορά, βάση του 

σχεδίου που είναι αναρτημένο στο site του Δήμου (www.dimos-zagoras-

mouresiou.gr) μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο στο 

Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου ή στο email του Δήμου 

(dzag.mour@gmail.com),  μέχρι και στις 19/09/2022 και ώρα 14:00 μ.μ. 

 

 

Συνημμένα: 

- Υπ' αρίθμ. πρωτ. 8597/06.09.2022 Τεχνική περιγραφή παρεχόμενων υπηρεσιών 

- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 

 

 

Ζαγορά, 12.09.2022 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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Τεχνική Έκθεση για την ανάθεση των εργασιών: 

«Επισκευή και συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου» 

 

 

Α./ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & Β./ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

Α./ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 Η δαπάνη αφορά εργασίες χρωματισμού εξωτερικών και εσωτερικών τοίχων σε 

χώρους του ιατρείου της Τ.Κ.Τσαγκαράδας, του λιμενικού σταθμού στον Αγ. Ιωάννη 

και τη βαφή κιγκλιδωμάτων του Δημαρχείου στην Τσαγκαράδα, με χρώματα 

οικολογικά που επιδέχονται εύκολο καθάρισμα και χρωματισμοί οροφής με 

υδρόχρωμα. 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

1) το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετά κτίρια του Δήμου τα οποία δεν έχουν βαφτεί ή 

συντηρηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα  

2) το γεγονός ότι η βαφή με την παράλληλη αποκατάσταση μικροφθορών σε 

εξωτερικές καθώς και εσωτερικές επιφάνειες σε διάφορα κτίρια-χώρους-επιφάνειες 

των δημοτικών κτιρίων προσφέρουν προστασία των εξωτερικών-εσωτερικών 

επιφανειών από τις καιρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες (βροχή, υγρασία, ηλιακή 

ακτινοβολία, κ.λ.π.) ενισχύοντας παράλληλα τη θερμομόνωση των κτιρίων ενώ 

αποτελούν σημαντικό στοιχείο της 

αισθητικής των εξωτερικών επιφανειών των κτιρίων (είναι σχετικά μια οικονομική 

λύση προστασίας και ανάδειξης της εξωτερικής όψης). 

3) το γεγονός ότι οι εν λόγω εργασίες ανακαίνισης και συντήρησης χρωματισμού 

εγκαταστάσεων των κτιρίων, δεν είναι εφικτό να εκτελεστούν από το μόνιμο τεχνικό 

προσωπικό του Δήμου, λόγω έλλειψης α) γνώσης στο αντικείμενο υπηρεσιών της 

παρούσης, β)απαραίτητων υλικών/τεχνικών μέσων των υπηρεσιών της παρούσης και 

γ) το ήδη υπάρχον προσωπικό είναι απασχολημένο με διάφορα καθήκοντα που τους 

έχουν ανατεθεί και γι  αυτό κρίνεται απαραίτητη η ανάθεση των εργασιών αυτών σε 

εξωτερικό συνεργάτη. 

 

Η αναγκαιότητα για την εν λόγω παροχή υπηρεσιών, προκύπτει λόγω της έλλειψης  

του προσωπικού, για τις συγκεκριμένες εργασίες, σύμφωνα και με το υπ’ αρίθμ. 

 Ζαγορά,  06.09.2022 

 Αριθ. Πρωτ.: 8597 

 





πρωτ. 5853/16.06.2022, έγγραφο περί αδυναμίας διάθεσης κατάλληλου προσωπικού 

για την εκτέλεση των ανωτέρω υπηρεσιών. 

 

 

Β./ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Β.Ι.) Οι εργασίες βαφής των εσωτερικών επιφανειών περιλαμβάνουν : 

 

1. Αποκατάσταση φθορών από υγρασία σε κάθετες και οριζόντιες 

επιφάνειες, απομάκρυνση των επιχρισμάτων-υλικών που έχουν αποκολληθεί και 

προετοιμασία για επιχρισμάτων για σοβάτισμα εάν χρειάζεται και βαφή. 

2. Σπατουλαρισμένα των επιφανειών ένα χρειάζεται. 

3. Υπόστρωμα καταλλήλου ασταριού από ακρυλικές ρητίνες. 

4. Χρωματισμούς των εσωτερικών επιφανειών (τουλάχιστον 2 διαστρώσεις) 

με χρώματα υδατικής διασποράς πλαστικά χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή 

στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. 

 

 

Β.ΙΙ.) Οι εργασίες βαφής των εξωτερικών επιφανειών με ακρυλικό 

περιλαμβάνουν: 

 

α. Οι κύριες κατηγορίες χρωματισμών που εφαρμόζονται στις εξωτερικές 

επιφάνειες είναι οι ακόλουθες: 

-            υδατοδιαλυτά χρώματα 

-            πλαστικά χρώματα 

-            βαφές με οργανικούς διαλύτες 

β. Το υλικό θα είναι κατάλληλο για χρωματισμούς εξωτερικών επιφανειών, θα 

είναι υδατικής διασποράς, μικροπολυμερισμένο ελαστομερές σε συνδυασμό με 

ρητίνη, σε μορφή μαλακής πάστας και θα  παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

-            ανθεκτικό στους ατμούς, στα αλκάλια, στα οξέα και στα απορρυπαντικά και 

δεν θα επιτρέπει την διείσδυση του νερού 

-            αντοχή σε έντονες κλιματολογικές συνθήκες (π.χ. στην επίδραση υπερύθρων 

και υπεριωδών ακτινοβολιών ή αν το έργο είναι παραθαλάσσιο, αντοχή σε 

παραθαλάσσιο περιβάλλον – κατά ΕΛΟΤ 824) και στην ηλιακή ακτινοβολία 

-            εξαιρετική αντοχή και πρόσφυση σε επιφάνειες με αυξημένη αλκαλικότητα 

(τσιμέντο, αμιαντοτσιμέντο, τσιμεντοκονία κτλ) κατά ΕΛΟΤ 788 και ΕΛΟΤ 856  

-            αντοχή στην τριβή κατά ΑSΤΜ D-2486 (πρότυπη δοκιμή) και ΕΛΟΤ 788 

-            μη εύφλεκτο και μη τοξικό  

-            θα αναχαιτίζει τη συγκράτηση των ακαθαρσιών και της μούχλας  

-            θα έχει μόνιμη ελαστικότητα που θα του επιτρέπει να συστελλοδιαστέλλεται 

χωρίς να ρηγματώνεται  

-            θα αναπνέει αφήνοντας τους υδρατμούς του υποστρώματος να το 

διαπεράσουν και να εξέλθουν  

-            δεν θα εμφανίζει ρωγμές, φουσκώματα ή ξεφλουδίσματα με την πάροδο του 

χρόνου. 

γ. Η εφαρμογή του υλικού γίνεται σε δύο στρώσεις με πινέλο, ρολό, βούρτσα ή 

πιστόλι, αραιωμένο ή όχι ανάλογα με τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής. 

Η αναλογία κατανάλωσης του χρώματος ανά m
2
 δίνεται από το εργοστάσιο 

παραγωγής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σταθερή, στεγνή επιφάνεια. Η σειρά 

των εργασιών είναι η ακόλουθη: 





-            Καθαρισμός της επιφάνειας από λάδια, λίπη, ακαθαρσίες, φθορές, σκόνη, 

πούδρα σκυροδέματος και κάθε ξένη ουσία. Στην περίπτωση εμφάνισης μούχλας ή 

ανιούσας υγρασίας ή υγρασίας λόγω συμπύκνωσης των υδρατμών εφαρμόζεται 

ειδικό μυκητοκτόνο πλαστικό χρώμα.  

-            Αστάρωμα της επιφάνειας με ειδικό αστάρι (του ίδιου εργοστασίου 

παραγωγής),εφόσον κριθεί απαραίτητο ανάλογα με το είδος του χρωματισμού και της 

επιφάνειας. 

-            Εφαρμογή του χρώματος σε δύο στρώσεις. Η δεύτερη στρώση εφαρμόζεται 

αφού έχει στεγνώσει πλήρως η πρώτη. Το χρονικό διάστημα μεταξύ των στρώσεων 

δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο των 7 ημερών.  

-            Στην περίπτωση που προβλέπεται ειδική προστασία των εξωτερικών 

επιφανειών έναντι βροχής, εφαρμόζεται πάνω από την τελική στρώση χρωματισμού, 

μια τελική στρώση διαφανούς, στεγανωτικού, σιλικονούχου υλικού. 

 

 

 

Β./ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο :  

OIK.77.80 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής 

διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1  

 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα 

ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς 

προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 

"Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".  

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού 

χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m
2
) 

 

77.80.02 Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή 

στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: Δέκα ευρώ και δέκα λεπτά 

ΑΡΙΘΜΙΤΗΚΩΣ: 10,10    

 

ΑΡΘΡΟ 2ο :  

OIK. 77.102 Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή 

γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744  

 

Βαφή εσωτερικών επιφανειών σκυροδέματος, επιχρισμάτων ή γυψοσανίδων με 

οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως, πιστοποιημένο από διεθνώς αναγνωρισμένο 

φορέα απονομής οικολογικού σήματος (υλικά επί τόπου, προετοιμασία επιφανείας, 

ικριώματα, εξοπλισμός και εργασία). 





Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m
2
)  

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: Δεκατρία ευρώ και πενήντα λεπτά 

ΑΡΙΘΜΙΤΗΚΩΣ: 13,50   

 

ΑΡΘΡΟ 3ο :  

 

77.55  Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή 

 ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755  

 

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη 

και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός 

σιδηρών επιφανειών". 

 

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση 

αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις 

ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία,  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: Έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

ΑΡΙΘΜΙΤΗΚΩΣ: 6,70   

 

 

 

Γ./  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

€ 

ΔΑΠΑΝΗ 

 

€ 

 

1 

Χρωματισμοί επί 

επιφανειών 

επιχρισμάτων με 

χρώματα υδατικής 

διασποράς, ακρυλικής, 

στυρενιοακρυλικής ή 

πολυβινυλικής βάσεως. 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙΚ 7785.1 

 

 

 

 

 

 

 

m2 

 

 

 

 

 

65,00 

 

 

 

 

 

10,10 

 

 

 

 

 

657,00 

2 

Βαφή εσωτερικών 

επιφανειών 

επιχρισμάτων, 

σκυροδέματος ή 

γυψοσανίδων με 

οικολογικό ακρυλικό 

χρώμα βάσεως νερού 

 

 

 

 

 

ΟΙΚ 7744 

 

 

 

 

m2 

 

 

 

45,00 

 

 

 

13,50 

 

 

 

608,00 

3 

Ελαιοχρωματισμοί 

κοινοί σιδηρών 

επιφανειών με χρώματα 

αλκυδικών ή ακρυλικών 

ρητινών, βάσεως νερού 

ΟΙΚ 7755 m2 23,00 6,70 154,00 





η διαλύτου 

 

 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
  

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
1.418,00 

 
 

 
  

 

ΦΠΑ 24% 
340,00 

 
 

 
  

 

ΣΥΝΟΛΟ 
1.758,00 

 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης είναι 1.758,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%. Η 

δαπάνη είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 10-7331.07 του προϋπολογισμού για το οικ. 

έτος 2022.  Έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 27/2022 Απόφαση του Δ.Σ. περί έγκρισης 

του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 και η οποία εγκρίθηκε με την 38235/01.03.2022 

απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας – Τμήμα 

Διοικητικού Οικονομικού Ν. Μαγνησίας και θα πληρωθεί από τα τακτικά έσοδα του 

Δήμου. 

         

 

Δ / .  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο της σύμβασης 

Η παρούσα συγγραφή αφορά εργασίες χρωματισμού εξωτερικών και εσωτερικών 

τοίχων σε χώρους του ιατρείου της Τ.Κ.Τσαγκαράδας, του λιμενικού σταθμού στον 

Αγ. Ιωάννη και τη βαφή κιγκλιδωμάτων του Δημαρχείου στην Τσαγκαράδα, με 

χρώματα οικολογικά που επιδέχονται εύκολο καθάρισμα και χρωματισμοί οροφής με 

υδρόχρωμα. 

 

Άρθρο 2ο : Διατάξεις που ισχύουν 

Η ανάθεση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σήμερα. 

 

Άρθρο 3ο : Συμβατικά τεύχη – Σειρά ισχύος 

Τα συμβατικά τεύχη με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και η εκτέλεση της 

εργασίας είναι τα επόμενα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων που 

περιέχονται σ’ αυτά, η σειρά ισχύος τους καθορίζεται παρακάτω : 

1/ Η τεχνική περιγραφή με τον προϋπολογισμό της εργασίας 





2/ Το τιμολόγιο της μελέτης 

3/ Η Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) 

 

Άρθρο 4ο : Περιεχόμενα των τιμών τιμολογίου 

Οι τιμές του τιμολογίου της μελέτης αναφέρονται στις μονάδες ολοκληρωμένων 

εργασιών, χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται καμιά άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για 

την πλήρη και έντεχνη εκτέλεσή τους. Αναλυτικά στις τιμές του τιμολογίου της 

μελέτης περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την ολοκλήρωση της 

εργασίας, όπως είναι οι δαπάνες μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού, οι 

δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για τη μετακίνησης του 

προσωπικού του αναδόχου, οι δαπάνες των υλικών και της μεταφοράς, διαλογής, 

φύλαξης, φθοράς τους κλπ., οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, 

μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων, οι φόροι, τα τέλη, δασμοί, ασφαλιστικές 

κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, οι δαπάνες αποζημιώσεων και ζημιών στο προσωπικό του 

αναδόχου, και γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για την καλή και έντεχνη 

εκτέλεση της εργασίας. 

 

Άρθρο 5ο : Γενικά έξοδα 

Στην τιμή της ανάθεσης των υπηρεσιών θα έχουν ληφθεί υπόψη και θα 

περιλαμβάνονται: 

1. Οι μισθοί και κάθε είδους αποζημιώσεις, ασφαλίσεις και έξοδα κινήσεως του 

προσωπικού του αναδόχου, 

2. Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης του προσωπικού του αναδόχου. 

3. Κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα, και κάθε είδους επιβαρύνσεις, 

4. Έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου και 

κάθε φύσεως αποζημίωση 9. Ο εξοπλισμός των προς ανάθεση υπηρεσιών αν δεν 

διατίθεται από τον ανάδοχο θα εξασφαλίζεται με φροντίδα και έξοδά του χωρίς καμιά 

υποχρέωση της Υπηρεσίας ή σχετική ευθύνη. 

 

Άρθρο 6ο : Ατυχήματα – Ζημιές 

Ο ανάδοχος της εργασίας είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει όλο το προσωπικό του 

που ασχολείται στην εργασία. Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα (που πρέπει να 

καταβάλλονται από τον ανάδοχο συνολικά δαπάνη εργοδοτική, εισφορά 

ασφαλισμένου) βαρύνει τον ανάδοχο. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να επιβαρυνθεί 





ο εργοδότης με αποζημιώσεις ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου και των 

μεταφορικών του μέσων, ζημιών σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, 

Δήμων και Κοινοτήτων και γενικά κάθε φύσης κοινωφελή έργα. 

 

Άρθρο 7ο : Φόροι – Τέλη και κρατήσεις 

Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι θα καταβάλει τους προβλεπόμενους από 

τους νόμους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα την διάρκεια 

της ανάθεσης των υπηρεσιών. Επίσης είναι υποχρεωμένος να πληρώνει το προσωπικό 

του σύμφωνα με όσα καθορίζονται από το αρμόδιο Υπουργείο, με τις διάφορες 

αποφάσεις του, δηλαδή των δώρων εορτών-Πάσχα και Χριστουγέννων , του 

επιδόματος αδείας και των ημερομισθίων για τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας. 

 

Άρθρο 8ο : Μελέτη συνθηκών της εργασίας 

Η υποβολή προσφοράς ως εκδήλωση ενδιαφέροντος στην διαδικασία ανάθεσης των 

υπηρεσιών της επικεφαλίδας, αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν 

επισκεφτεί και ελέγξει πλήρως την φύση και την τοποθεσία της εργασίας και έχουν 

πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης τούτου, κυρίως σε ότι 

αφορά τις θέσεις καθηκόντων, τις μεταφορές, διάθεση διαχείριση και αποθήκευση 

υλικών, δυνατότητα εξασφάλισης εν γένει προσωπικού, και οδών προσπέλασης, τις 

επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, τις φυσικές συνθήκες στον τόπο των 

εργασιών, την διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος και τα μέσα 

(μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες) που θα απαιτηθούν πριν την έναρξη και κατά την 

εκτέλεση των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα θέματα που με οποιοδήποτε τρόπο 

μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος της εργασίας σε 

συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης. Επίσης ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει 

μελετήσει την μελέτη, ως και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία της που αποτελεί μαζί με 

την διακήρυξη, τη βάση της προσφοράς του, καθώς και ότι αποδέχεται και 

ανεπιφύλακτα αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν 

από τις παραπάνω συνθήκες και όρους. 

Παράλειψη του αναδόχου να ενημερωθεί στους όρους της Σύμβασης, δεν τον 

απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωση του προς τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις. 

 

Άρθρο 9ο : Φύλαξη υλικών και μέσων – Προστασία περιβάλλοντος 





Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και μέσα για τις 

εργασίες που εκτελούνται. Σχετικές εντολές της Υπηρεσίας εκτελούνται από αυτόν. 

Ζημιές που προξένησε η αμέλεια του αναδόχου επανορθώνονται αμέσως από αυτόν 

και σε αντίθετη περίπτωση η επανόρθωση γίνεται από τον εργοδότη σε βάρος και για 

λογαριασμό του αναδόχου. Ο ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει το φυσικό 

περιβάλλον στην περιοχή όπου εκτελείται η εργασία και ευθύνεται για κάθε 

καταστροφή στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος που δεν είναι απαραίτητη για την 

εκτέλεση της εργασίας. 

 

Άρθρο 10ο : Πρόληψη ατυχημάτων – Μέτρα υγιεινής 

Ο ανάδοχος, ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το νόμο, λαμβάνει 

μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του και σε κάθε τρίτον, καθώς 

και την παροχή πρώτων βοηθειών σε αυτούς. Ο ανάδοχος διατηρεί το απαιτούμενο 

φαρμακευτικό υλικό για την παροχή πρώτων βοηθειών. 

 

Άρθρο 11ο : Τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν 

Η τεχνική μελέτη της εργασίας, που αποτελείται από την Τεχνική Περιγραφή, 

συμπληρώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές, που πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί ο 

ανάδοχος, κατά την εκτέλεση των εργασιών . 

 

Άρθρο 12ο : Προϋπολογισμός της εργασίας 

Ο προϋπολογισμός της εργασίας με ΦΠΑ είναι 1.758,00€ 

Η εργασία θα πληρωθεί από τα τακτικά έσοδα του Δήμου. 

 

Άρθρο 13ο : Τήρηση στοιχείων μελέτης 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί με ακρίβεια τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα 

νομοθεσία για τις εργασίες χρωματισμού εξωτερικών και εσωτερικών τοίχων σε 

χώρους του ιατρείου της Τ.Κ.Τσαγκαράδας, του λιμενικού σταθμού στον Αγ. Ιωάννη 

και τη βαφή κιγκλιδωμάτων του Δημαρχείου στην Τσαγκαράδα, καθώς επίσης και 

κάθε έγγραφη συμπλήρωση ή τροποποίηση της μελέτης από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Όλες οι συνεννοήσεις μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής αφ' ενός και του αναδόχου αφ' 

ετέρου, είτε αφορούν στην παροχή ή αίτηση οδηγιών ή προβολή διαφωνιών, είτε 

κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση, γίνονται οπωσδήποτε με έγγραφο. 





Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε υπαίτια από μέρους του 

κακή εκτέλεση της εργασίας ορίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 148 του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 14ο : Προσωπικό – Τεχνικός & Μηχανικός εξοπλισμός 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για την εργασία όλο το απαιτούμενο 

προσωπικό, εξοπλισμό, οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους και οποιαδήποτε άλλα 

μέσα που είναι αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας που 

αναλαμβάνει.  

 

Άρθρο 15ο : Πληρωμή 

Η πληρωμή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνει με την έκδοση τιμολογίων, τα 

οποία θα κοπούν και τα οποία θα συνοδεύονται από βεβαίωση καλής εκτέλεσης των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

Άρθρο 16ο : Αλλαγή συμβατικού αντικειμένου 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε υπέρβαση του οικονομικού συμβατικού αντικειμένου 

χωρίς προηγούμενη έγκριση της Αναθέτουσας που προϋποθέτει την έγκριση διάθεσης 

της σχετικής πίστωσης. 

 

Άρθρο 17ο : Υποχρεώσεις αναδόχου  γενικά 

1. Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει (από κοινού και εξ 

ολοκλήρου) όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε (εις 

ολόκληρον αλληλεγγύως) και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του 

συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό 

τρόπο εγγυάται την εκτέλεση των υπό ανάθεση προμηθειών/υπηρεσιών, σύμφωνα με 

τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να οργανώνει τα συνεργεία του κατά 

τέτοιο τρόπο που να μην παρενοχλεί ή δυσχεραίνει τις εργασίες άλλων συνεργείων ή 

του προσωπικού του Ιδρύματος και να ακολουθεί τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις 

περί εργασίας κ.λπ. καθόσον είναι μόνος υπεύθυνος για κάθε σχετική παράβαση 

καθώς και να διατηρεί καθαρούς τους χώρους όπου εκτελεί τις εργασίες του 

απομακρύνοντας τα άχρηστα υλικά και απορρίμματα. 

3. Το αλλοδαπό προσωπικό που τυχόν απασχοληθεί από τον ανάδοχο 

πρέπει να έχει κάρτα εργασίας και παραμονής στην Ελλάδα και να γνωρίζει επαρκώς 





την Ελληνική γλώσσα. 

4. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα ώστε να 

εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με 

το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 

5. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων 

της εργατικής νομοθεσίας. Απαγορεύεται ρητά η χρησιμοποίηση ανασφάλιστου 

προσωπικού ή και προσωπικού που δεν θα αμείβεται σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου, η 

σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία θα καταγγέλλεται. 

6. Συμφωνείται ρητά ότι από την εκτέλεση της σύμβασης καμία έννομη 

σχέση δεν δημιουργείται μεταξύ του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου και του 

προσωπικού του αναδόχου, η οποία ευθύνεται αποκλειστικά έναντι των υπαλλήλων 

της σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής, ασφαλιστικής και λοιπής ειδικής 

νομοθεσίας. Ο ανάδοχος είναι και παραμένει εργοδότης του προσωπικού του. 

7. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία και κατά τη 

διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης οποιαδήποτε από τα Μέλη της 

Ένωσης/Κοινοπραξίας εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας 

βίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη 

συνεχίζουν να φέρουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της σύμβασης με τους ίδιους όρους. 

8. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής 

διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών της ένωσης που απαρτίζουν 

τον Ανάδοχο, η σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη 

Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον 

αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή 

μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου 

οργάνου του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Δήμος δύναται 

να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης, σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, 

μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον 

Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του 

Δήμου. 

9. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι: 

- τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις του που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με 





το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται 

από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις 

αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 

και της αρμοδιότητάς τους, 

- δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη 

διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης 

10. Η σύμβαση που θα υπογραφεί κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο 

στηρίζεται, όπως προσφορά, απόφαση κατακύρωσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή 

παραδρομών. 

11. Σε περίπτωση που η σύμβαση που θα υπογραφεί καταλείπει κενά, επειδή 

τα αντισυμβαλλόμενα μέρη δεν προέβλεψαν κάποιο ή κάποια συγκεκριμένα θέματα, 

τότε  αυτά θα συμπληρωθούν με συμπληρωματική ερμηνεία, σύμφωνα με την 

ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, τις κανονιστικές πράξεις που έχουν 

εκδοθεί από τα αρμόδια όργανα και νομολογία τις αποφάσεις της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, και εν συνεχεία σύμφωνα με την καλή 

πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

συλλογικού οργάνου. 

12. Οποιοδήποτε ζήτημα αναφύεται κατά την υλοποίηση της σύμβασης, θα 

επιλύεται στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Οι διαφορές 

που αφορούν ζητήματα ερμηνείας και εκτέλεσης των συμβατικών όρων, υπάγονται 

στη δικαιοδοσία του Διοικητικού Εφετείου στην Περιφέρεια της έδρας του 

Ιδρύματος, ήτοι Μαγνησίας. 

13. Ότι δεν αναγράφεται στην παρούσα σύμβαση ρυθμίζεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016 και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας, έστω και αν δεν 

αναφέρεται ρητώς στην παρούσα. 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ κ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ο Προϊστάμενος 

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣ 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

Για την ανάθεση της δαπάνης με τίτλο: «Επισκευή και Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δ.Ζαγοράς-

Μουρεσίου» 

 

 

 

 

α/α ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛ/ΘΕΙΣΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

€ 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

€ 

 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

€ 

 

1 

Χρωματισμοί επί 

επιφανειών 

επιχρισμάτων με 

χρώματα υδατικής 

διασποράς, ακρυλικής, 

στυρενιοακρυλικής ή 

πολυβινυλικής βάσεως. 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙΚ 7785.1 

 

 

 

 

 

 

 

m2 

 

 

 

 

 

65,00 

 

 

 

 

 

10,10 

 
 

2 

Βαφή εσωτερικών 

επιφανειών 

επιχρισμάτων, 

σκυροδέματος ή 

γυψοσανίδων με 

οικολογικό ακρυλικό 

χρώμα βάσεως νερού 

 

 

 

 

 

ΟΙΚ 7744 

 

 

 

 

m2 

 

 

 

45,00 

 

 

 

13,50 

 
 

3 

Ελαιοχρωματισμοί 

κοινοί σιδηρών 

επιφανειών με χρώματα 

αλκυδικών ή ακρυλικών 

ρητινών, βάσεως νερού 

η διαλύτου 

 

 

ΟΙΚ 7755 m2 23,00 6,70 
 

 

 
 

 
  

 
 

 





 
 

 
  

 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

 
 

 
 

 
  

 
ΦΠΑ 24% 

 
 

 
 

 
  

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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