
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια χρωμάτων, βερνικιών και 

συναφών ειδών σύμφωνα με το εγκεκριμένο αίτημα (ΑΔΑΜ 21REQ008944805) της 

υπηρεσίας. Το σχετικό αίτημα είναι διαθέσιμο και από την Οικονομική Υπηρεσία 

του Δήμου και μπορεί να σας χορηγηθεί κατόπιν αιτήσεώς σας με κάθε διαθέσιμο 

μέσο. 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α)η υπ’ αριθ. 

282/4753/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β)η βεβαίωση του 

Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης 

υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων 

της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 

4.413,71€ με Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου 

Αστυπάλαιας με τους εξής κωδικούς: 

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

25.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 712,13 

25.6662.03 Λοιπά υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 

εγκαταστάσεων 

751,56 

30.6661.01 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 2.765,14 

30.6662.03 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 

εγκαταστάσεων 

184,88 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 24% ΦΠΑ: 4.413,71€ 

Θα απορρίπτονται προσφορές χωρίς προσφορά επί του συνόλου των ειδών που 

αναφέρονται στο επισυναπτόμενο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς. Κριτήριο 

ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή επί του συνόλου του 

προϋπολογισμού. 

Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση προμήθειας: 

1. Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από απόφαση 

απευθείας ανάθεσης Δημάρχου (άρθρο 118 του Ν.4412/16) και με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (αφού πληρούνται οι τεχνικές 

προδιαγραφές) επί του συνόλου του προϋπολογισμού. 
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2. Τα προς προμήθεια αναλώσιμα υλικά θα πρέπει να πληρούν τις 

απαραίτητες προδιαγραφές για να παραληφθούν από την Επιτροπή 

Παραλαβής. 

3. Η παράδοση θα πραγματοποιείται τμηματικά στο Δημοτικό 

κατάστημα ανάλογα με τις ανάγκες χωρίς να υπάρχει η δέσμευση 

για την προμήθεια του συνόλου των αναλωσίμων υλικών της 

σύμβασης από το Δήμο. 

4. Το κόστος μεταφοράς βαρύνει τον ανάδοχο. 

5. Ο ανάδοχος θα επιβαρυνθεί με όλες τις νόμιμες κρατήσεις. 

6. Η πληρωμή της συμβατικής αξίας της προμήθειας θα γίνει μετά την 

οριστική παραλαβή της και εφόσον υποβληθούν όλα τα απαραίτητα για 

την πληρωμή δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 208 και άρθρο 200 

περίπτ. α παρ.4 και 208 Ν.4412/2016. 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά σας για την ανωτέρω 

προμήθεια μέχρι και την 2α Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (ημέρα 

λήξης κατάθεσης των προσφορών): με κατάθεση στο γραφείο Πρωτοκόλλου του 

Δήμου Αστυπάλαιας, ταχυδρομικά ή μέσω Courier στον Δήμο Αστυπάλαιας (ΤΚ 

85900, Δωδεκάνησα), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον φέρει 

ηλεκτρονική υπογραφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση d.astipalea@gmail.com. 

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής ο Δήμος ουδεμία ευθύνη φέρει για 

τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 

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 νόμιμου 

εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016.Η υποχρέωση 

αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος 

του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση 

του προηγούμενου εδαφίου αφορά:α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων 

εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της 

εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά 

περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 

παρ.1 του Ν.4412/2016) 

β. Φορολογική ενημερότητα 

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

https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-208-παραλαβή-υλικών/
https://dimosnet.gr/blog/law_explanation/%ce%b1%cf%80%ce%b5%cf%85%ce%b8%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%b7%ce%b8%ce%b5%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%85%cf%80%ce%b7/?MDL=pages&page=leafs&br=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251&all_articles=0&ids=126658,126666
https://dimosnet.gr/blog/law_explanation/%ce%b1%cf%80%ce%b5%cf%85%ce%b8%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%b7%ce%b8%ce%b5%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%85%cf%80%ce%b7/?MDL=pages&page=leafs&br=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251&all_articles=0&ids=126658,126666
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https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-73-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-57-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-73-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-57-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-79%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-73-%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d-%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-57-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%b3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-73-%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d-%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-57-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%b3/




δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της 

κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 

23 του Ν.4782/2021) 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν 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) 

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 την υποβολή τους. 

(άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του 

άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 

ε.Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και ειδικότερα πιστοποιητικό εκπροσώπησης 

από το ΓΕΜΗ, καταστατικό εταιρείας σε περίπτωση νομικού προσώπου. 

Ο Προϊστάμενος Διοικητικών & 

Οικονομικών Υπηρεσιών, 

 

Καλής Ανδρέας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  
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https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-23-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%ce%b1/
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https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/




ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

Στοιχεία οικονομικού φορέα     Ημερομηνία: …./…./2021 

Επωνυμία: 

ΑΦΜ:        Προς: Δήμο Αστυπάλαιας 

ΔOY: 

Διεύθυνση: 

Τηλέφωνο: 

Fax: 

Email: 

Σας υποβάλλουμε την οικονομική μας προσφορά σύμφωνα με την αρ.πρωτ 

4790/2021 πρόσκλησή σας με τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων, βερνικιών και συναφών 

ειδών». 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ. ΠΣΤ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

Υδρόχρωμα σε συσκευασία 9 L 
Τεμάχιο 10 18 

  Πλαστικό λευκό σε συσκευασία 3 L 
Τεμάχιο 4 13 

  Πλαστικό λευκό σε συσκευασία 9 L 
Τεμάχιο 14 34 

  Πλαστικό έγχρωμο 9 L (ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) Τεμάχιο 3 45 

  Πλαστικό βασικό (κόκκινο, κεραμιδί, 

ώχρα, μπλε, κίτρινο, καφέ, πράσινο, 

μαύρο κλπ) σε συσκευασία 375 ml 

βασικό 

Τεμάχιο 5 4 

  Ριπολίνη νεφτιού λευκή ή έγχρωμη 

απόχρωσης επιλογής της υπηρεσίας σε 

συσκευασία 750 ml  

Τεμάχιο 8 8,5 

  Αστάρι ακρυλικό σε συσκευασία 0,75 L 
Τεμάχιο 5 4,3 

  Αστάρι ακρυλικό σε συσκευασία 3 L 
Τεμάχιο 8 13 

  Διαλυτικό νίτρου σε συσκευασία 750 

ml Τεμάχιο 4 5 

  white spirit σε συσκευασία 400 ml 
Τεμάχιο 4 1,8 

  Τσιµεντόχρωµα απόχρωσης επιλογής 

της υπηρεσίας σε συσκευασία 9 L Τεμάχιο 10 50 

  Σπρέι βαφής διάφορα χρώματα 

συσκευασία 400ml Τεμάχιο 3 4 

  Γαλάκτωμα αδιαβροχοποίησης & 

σταθεροποίησης επιφανειών 

σιλικονούχο 

συσκευασία 1 L 

Τεμάχιο 2 6,5 

  





Αντιμυκητιακή/Αντιμουχλική σιλικόνη 

συσκευασία 280 ml Τεμάχιο 4 3,5 

  Αστάρι πρόσφυσης σοβάδων 

συσκευασία 1 kgr Τεμάχιο 9 7,5 

  Βελτιωτική ρητίνη για κόλλες και 

αρμόστοκους 

συσκευασία 1 kgr 

Τεμάχιο 2 8,5 

  Αφρός πολυουρεθάνης 750ml 
Τεμάχιο 10 6,5 

  Σιλικόνη γενικής χρήσης σε διάφορα 

χρώματα 

τουλάχιστον 310ml 

Τεμάχιο 8 3,8 

  Υβριδικό ελαστομερές στεγανωτικό 

ταράτσας λευκό σε συσκευασία 13 kgr Τεμάχιο 2 55 

  Στόκος σπατουλαρίσματος σε 

συσκευασία 20 kgr Τεμάχιο 2 18 

  Γυαλόχαρτο διάφορα νούμερα 
Τεμάχιο 20 0,6 

  Γύψος οικοδομών (25 kgr) 
Τεμάχιο 2 16 

  Κοντάρια βαψίματος 1 μέτρο 

μεταλλικά Τεμάχιο 2 4,5 

  Κοντάρια βαψίματος 2 μέτρα 

μεταλλικά Τεμάχιο 6 5 

  Κοντάρια βαψίματος 3 μέτρα 

μεταλλικά Τεμάχιο 2 6 

  Κοντάρι πτυσσόμενο 1- 3 μέτρα 

μεταλλικό Τεμάχιο 1 6 

  Κονταροπίνελλα 2 1/2" 
Τεμάχιο 4 4,5 

  Κονταροπίνελλα 3'' 
Τεμάχιο 2 5 

  Καλυπτικό νάιλον ψιλό σε πακέτο 20 

m² Τεμάχιο 2 1,8 

  Πινέλα 1 ½" διπλά με χειρολαβή 
Τεμάχιο 3 2,8 

  Πινέλα 2" διπλά με χειρολαβή 
Τεμάχιο 3 3,8 

  Πινέλα 2 ½" διπλά με χειρολαβή 
Τεμάχιο 3 4 

  Πινέλα 3" διπλά με χειρολαβή 
Τεμάχιο 3 4,5 

  Πιστόλι σιλικόνης 
Τεμάχιο 1 5 

  Ρολά πλαστικού τύπου Rolex Νο 18 

κομπλέ με χέρι Τεμάχιο 4 15 

  Ρολάκια μικρά 
Τεμάχιο 10 0,8 

  





Σπάτουλες N 16 (με ξύλινη λαβή με 

λάμα τουλάχιστον 140mm) Τεμάχιο 2 6 

  Σπάτουλες N 18 (με ξύλινη λαβή με 

λάμα τουλάχιστον 140mm) Τεμάχιο 3 6,5 

  Στραβοπίνελα 3¨ 
Τεμάχιο 2 5 

  Χαρτί οντουλέ πλάτους 1 μέτρου 
Μέτρο 99 0,55 

  Χαρτοταινία 5 εκ 
Τεμάχιο 6 2 

  Διαλυτικό πιστολιού 750ml 
Τεμάχιο 8 4,5 

  Αντισκουριακό αστάρι μεταλλικών 

επιφανειών 750ml Τεμάχιο 6 7 

  Βερνικόχρωμα μεταλλικών επιφανειών 

750ml Τεμάχιο 10 8,5 

  Σιδηρόστοκος δύο συστατικών 800gr 
Τεμάχιο 2 7,5 

  Συντηρητικό Εµποτισµού Ξύλου 

Βάσεως διαλύτου συνθετικών ρητινών 

σε διάφορα χρώματα 750ml 

Τεμάχιο 7 8,5 

  Λαδομπογιά 750ml 
Τεμάχιο 4 8,5 

  Αστάρι μετάλλων 750ml 
Τεμάχιο 6 7 

  Στόκος ξύλου 500gr 
Τεμάχιο 2 2,5 

  Βελατούρα νερού (υπόστρωµα 

βερνικοχρωµάτων) 500ml Τεμάχιο 5 4,5 

  Πολυουρεθανική  μαστίχη 300ml 

τουλάχιστον Τεμάχιο 5 5,5 

  Αστάρι επαλειφόµενων ελαστοµερών 

στεγανωτικών 500gr Τεμάχιο 3 5,5 

  Στεγανωτικό πολυουρεθανικής βάσης 

στεγάνωσης, 

Λευκό, επαλειφώµενο  μεγάλης 

ελαστικότητας 10kgr 

Τεμάχιο 2 80 

  Στεγανωτικό τσιµεντοειδούς βάσης µε 

ελαστικοποιητή 10kgr Τεμάχιο 4 35 

  Αυτοκόλλητη ασφαλτική μεμβράνη µε 

επίστρωση αλουμινίου πλάτους 10 εκ. Τεμάχιο 2 8,5 

  Οικοδομική Ρητίνη 3kgr 
Τεμάχιο 2 20 

  ΛΕΥΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 

ΚΙΛΩΝ) 

Τεμάχιο 2 120 

  ΕΓΧΡΩΜΟ (ΚΙΤΡΙΝΟ-ΜΠΛΕ-ΜΑΥΡΟ) 

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 

(ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 ΚΙΛΩΝ) 

Τεμάχιο 2 135 

  





Καθαρή αξία 

 
Φ.Π.Α. 24% 

 
Συν.αξία 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ 




