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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 11(ENTEKA   ) 

ΧΡΩΜΑΤΩΝ CPV 44111400-5 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 «Συνοπτικός διαγωνισμός» του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/2016) μέχρι 

60.000€ πλέον ΦΠΑ,  ως έχουν τροποποιηθεί και  ισχύουν σήμερα . 

2. Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 

4093/2012 και 4127/2013» περί πληρωμής τιμολογίων εντός 60 ημερών. 

3.Το γεγονός  ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος  επιβάλλεται η διασφάλιση της απρόσκοπτης 

λειτουργίας του Νοσοκομείου μέσω της απαιτούμενης επάρκειας  σε υλικά /υπηρεσίες. 

4. Την υπ αριθμ πρωτ  32837/13-11-20      Απόφαση Προέδρου ΔΣ- Διοικήτριας  για την έγκριση 

πίστωσης  6.836,70€ και έγκριση διενέργειας  συνοπτικού διαγωνισμού  για την προμήθεια 

XΡΩΜΑΤΩΝ cpv 44111400-5 .  

5. Tην ΑΔΑ         Ω76Α469ΗΔ8-ΥΚΗ                           Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης 

 

                                                      Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε 
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Επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την 

προμήθεια των εξής είδών:  

ΧΡΩΜΑΤΑ CPV 44111400-5 

 
ως αναφέρονται στο συνημμένο  6.836,70 EYΡΩ  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

    'Οσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο  διαγωνισμό  πρέπει να υποβάλλουν δακτυλογραφημένη  

προσφορά στην Ελληνική γλώσσα, μέχρι τις                                                                                                                                                                                    

27 NOEMBΡΙΟΥ  2020  ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ      και ώρα 10.00πμ και στη συνέχεια θα 

ακολουθήσει αποσφράγιση των  φακέλων  από  την αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 

διαγωνισμού. 

Αντίγραφο της διακήρυξης (δωρεάν πρόσβαση) στην  ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www. agsavvas-

hosp.gr, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ  και τεύχη της διακήρυξης ΔΕΝ θα διατίθενται 

από το Νοσοκομείο  

Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η υποβολή απόδειξης 

πληρωμής της διακήρυξης . 

Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες στα 

τηλ. 210-64.09.644 και 210-6409144 

Οικονομικά στοιχεία Τεχνικές  Προδιαγραφές και Prospectus 

προσφερομένων ειδών. 

Δείγμα 

Απαραίτητα                                          +                     Ναι  

Εφόσον ζητηθεί από την     

επιτροπή  

  

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους  όρους που καθορίζει η παρούσα διακήρυξη της οποίας 

αναπόσπαστο μέρος αποτελούν το  εξής παράρτημα : 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Τεχνικές προδιαγραφές. 

Άρθρο 1
ο 

Τρόπος κατάρτισης και υποβολής προσφορών – Διαδικασία υποβολής 

δικαιολογητικών κατακύρωσης μόνο από τους αναδειχθέντες αναδόχους. 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται δακτυλογραφημένες από  τους   ενδιαφερόμενους μέσα στα 

χρονικά όρια που ορίζει η διακήρυξη σε έναν φάκελο (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο) υποχρεωτικά 

στην Ελληνική γλώσσα και συνοδευόμενες με  τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι προσφορές που 

υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα επιστρέφονται 

χωρίς να αποσφραγισθούν. 

2. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

  Η λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ”. 
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  Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 

  Ο αριθμός της διακήρυξης. 

  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

  Τα στοιχεία του αποστολέα. 

3. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, και ο οποίος θα φέρει τις    ενδείξεις 

που   αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 2.  

4. Τα οποιαδήποτε απαιτούμενα από την παρούσα διακ. δικαιολογητικά, οι οποιεσδήποτε 

απαιτούμενες από την παρούσα διακ. δηλώσεις, τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς καθώς και τα 

οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται μέσα στον φάκελο. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ 

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΟΥΣ. 

5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 

στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 

μονογεγραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των 

προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και 

σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν 

ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους 

της διακήρυξης ή πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά 

αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο 

προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι 

διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.   

7. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να αναγράφουν τον αύξοντα αριθμό είδους, τόσο στην τεχνική 

όσο και στην οικονομική προσφορά, αναγράφοντας οπωσδήποτε επί ποινή απορρίψεως τον 

αύξοντα αριθμό είδους, όπως ακριβώς αυτός καθορίζεται στη διακήρυξη  

8. Όταν από τη διακήρυξη προβλέπεται κατάθεση δειγμάτων, αυτά πρέπει να  φέρουν 

αυτοκόλλητη ετικέτα  που  να  αναγράφει  ευκρινώς  την  επωνυμία   του  προμηθευτή,  καθώς και 

τον αύξοντα  αριθμό είδους ως ορίζεται στη  διακήρυξη. Τα δείγματα πρέπει να κατατίθενται στο 

Τμήμα Προμηθειών. 

9. Η προσφορά διαφορετικών προϊόντων στον ίδιο αύξοντα αριθμό  είδους, μπορεί κατά την  κρίση 

της επιτροπής να αποτελέσει λόγο απόρριψης  της. 

10.Η υποβολή προσφοράς  στο διαγωνισμό αυτόματα δεσμεύει τους συμμετέχοντες  ότι τα είδη που 

προσφέρουν είναι ασφαλισμένα μέχρι της αποθήκες του Νοσοκομείου και επιπλέον εφόσον 

πρόκειται για  συσκευές-μηχανήματα,  ότι εγγυώνται την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία τους για 

χρονικό διάστημα ενός (1) τουλάχιστον έτους. Απόκλιση από τον όρο αυτό συνεπάγεται αυτομάτως 

απόρριψη της προσφοράς.  
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12. Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης των προσφορών και της 

ανάδειξης «προσωρινών αναδόχων» θα εκδοθεί σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η 

οποία θα κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες και στην συνέχεια η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί 

μόνο τους προσφέροντες, στους οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινούς 
αναδόχους»), να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά: 
 

 Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης  

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού  

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες 

 

Yπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του 
οικονομικού φορέα στην οποία να 
αναφέρεται ότι δεν συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού της παρ .1 αρθρου 73 Ν 
4412/2016. 
Σε περίπτωση φυσικού προσώπου από τον 
ίδιο ή σε περίπτωση νομικού προσώπου 
υποβάλλεται εκ μέρους του Νόμιμου 
εκπροσώπου .  
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα , 
νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού , 
όπως προκύπτει από το ισχύον 
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης  
του κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς, ή το αρμοδίως  
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης.  
 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης                     
↓ 

 
↓ 

Καταβολή φόρων Φορολογική ενημερότητα. 
 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Ασφαλιστική ενημερότητα. 
 

 

Διευκρίνιση: Εάν κάποιο από τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα δεν εκδίδεται από κάποιο κράτος-
μέλος ή χώρα, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, 
στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται κάποιο ή κάποια από τα ανωτέρω αποδεικτικά έγγραφα μέσα ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις απαιτούμενες περιπτώσεις. 
13. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης των αναδειχθέντων 

«προσωρινών αναδόχων», η αναθέτουσα αρχή θα προβεί σε οριστική κατακύρωση του 

διαγωνισμού. 
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Άρθρο 2 – Προσφερόμενες τιμές  

Οι τιμές πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ για παράδοση ελεύθερη  στις αποθήκες του    Νοσοκομείου. 

    Οι τιμές θα δίδονται ανά μονάδα ως εξής:  

 α) τιμή στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις, εκτός από το ΦΠΑ. 

 β) ποσοστό ΦΠΑ επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. 

     Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν για χρονικό διάστημα ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ  και να αναγράφουν 

την αποδοχή των όρων της διακήρυξης. 

Χρόνος παράδοσης των ειδών: : Τμηματικά ανάλογα με τις παραγγελίες του Νοσοκομείου  

Σημείωση 1 :  

Οι εταιρείες οφείλουν να καταθέσουν Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα πιστοποιείται  ότι οι τιμές 

δεν  υπερβαίνουν, σε καμία περίπτωση, αυτές του Παρατηρητηρίου τιμών  της ΕΠΥ, της 

ημερομηνίας κατάθεσης της προσφοράς 

αναγράφοντας και τον κωδικό παρατηρητηρίου  που ανήκουν     

Σημείωση 2 : Σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρωθεί ενιαίος διαγωνισμός από νοσοκομείο που 

υπάγεται στην υγειονομική περιφέρεια ή όποιος άλλος διαγωνισμός από κεντρική αναθέτουσα αρχή 

οι τυχόν υπογεγραμμένες συμβάσεις θα διακοπούν   

Άρθρο 3
ο
 – Υποβολή ενστάσεων. 

    Για την τυχόν υποβολή ενστάσεων κατά της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων μέσω του 

παρόντος διαγωνισμού ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/16.   

Άρθρο 4
ο  

 - Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού. 

     Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με γνωμοδότησή 

του μπορεί να προτείνει: 

 Την κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή για μεγαλύτερη κατά ποσοστό 

30% ή για μικρότερη κατά ποσοστό 50%  (ή την κατακύρωση του διαγωνισμού εφόσον πρόκειται για 

παροχή υπηρεσιών). 

 Στην περίπτωση που οι προσφορές είναι ισότιμες  δηλαδή με την ίδια ακριβώς τιμή  το 

Νοσοκομείο επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων κατόπιν κλήρωσης, 

που θα γίνεται ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης ύστερα από έγγραφη πρόσκλησή του 

σε προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα . 

 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή  του με τροποποίηση ή μη των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης. 
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 Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη Υπηρεσία για να προβεί στην πραγματοποίηση 

της προμήθειας. 

 Ματαίωση της προμήθειας (ή ματαίωση του διαγωνισμού εφόσον πρόκειται για παροχή 

υπηρεσιών). 

 

Άρθρο 5
ο
- Σύμβαση (Πρόσκληση - Υπογραφή - Διάρκεια ισχύος). 

 Στον προμηθευτή (ή εργολήπτη) στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, 

αποστέλλεται εγγράφως ανακοίνωση και προσκαλείται να προσέλθει σε (10) ημέρες από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 

προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής(εφόσον προβλέπεται).  

 Με την έγγραφη ανακοίνωση στον προμηθευτή (ή εργολήπτη), η σύμβαση θεωρείται ως 

συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

 Η διάρκεια της σύμβασης για είδη με τμηματικές παραδόσεις  θα ισχύει για ένα χρόνο  από 

την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και θα μπορεί να παραταθεί  μονομερώς από το 

Νοσοκομείο χωρίς καμιά ειδοποίηση μέχρι την απορρόφηση όλων των ποσοτήτων εφόσον δεν 

έχουν εξαντληθεί αυτές στο χρονικό διάστημα της αρχικής ισχύος της .   

 To Noσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα μείωσης των ποσοτήτων κατά 10 %κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό  δεσμεύονται ότι σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη 

προσφυγής σε δικαστική αρχή, καθορίζεται για όλα τα θέματα που ενδεχομένως θα προκύψουν από 

τις συμβάσεις που τελικώς θα υπογραφούν, ως τόπος εκτέλεσης η Αθήνα, υποβαλλομένων των 

προμηθευτών (ή εργοληπτών) ανεπιφύλακτα στη δικαιοδοσία τους.  

 

Άρθρο 6
ο 
- Tρόπος πληρωμής - Kρατήσεις: 

 

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών με έκδοση του σχετικού 

εντάλματος πληρωμής εντός δύο (2) μηνών. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναγράψει ευδιάκριτα 

στο τιμολόγιο την ακριβή ονομασία του είδους σύμφωνα με την προσφορά του και τη σύμβαση. 

Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις πιο κάτω  κρατήσεις: 

 Ποσοστό 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου (άρθρο 4 παρ.3 

του Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

 Ποσοστό 0,00252% για κράτηση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου  για 

τέλος χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (άρθρο 7 της Υ.Α.5143/ΦΕΚ 3335/Β/2014). 

 Ποσοστό 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου (άρθρο 350 παρ. 3 

του Ν4412/16). 

ΑΔΑ: ΩΚ3Ε469ΗΔ8-ΚΔΕ





 

                                                                  7 

 Ποσοστό  0,00216% για κράτηση Α.Ε.Π.Π. επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου  για τέλος 

χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (άρθρο 6 της ΚΥΑ 1191/ΦΕΚ 969/Β/17). 

 Ποσοστό 2% υπέρ Οργ. Ψυχικής Υγείας επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου μετά την 

αφαίρεση των προηγουμένων κρατήσεων υπέρ Οργ. Ψυχικής Υγείας (άρθρο 3 του  

Ν.3580/2007).    

 Φόρος εισοδήματος 4%  επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των ανωτέρω 

κρατήσεων (άρθρο 24 του Ν. 2198/94). ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις υπηρεσίες ο φόρος εισοδήματος 

είναι 8%. 

 

Η Πρόεδρος ΔΣ- Διοικήτρια  

 

α.α. 

O Aναπληρωτής  Διοικητής 

 

Χρήστος Φασιανός 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α                                                                        ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚ ΝΟ 11 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
 

ΧΡΩΜΑΤΑ CPV 44111400-5 

 

Α/
Α ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  

συσκ/σια ποσότητα  Πιθανή 

Τιμή 

Μον. 

χωρις 

ΦΠΑ 

Συνολική 

Τιμή  

1 40522 

Οικολογικό Αντιμικροβιακό Πλαστικό 

Χρώμα Λευκό Πλαστικό οικολογικό –

αντιμικροβιακό χρώμα υψηλής ποιότητας για 

εσωτερική χρήση, πιστοποιημένο από το 

Ανώτατο Συμβούλιο Οικολογικού Σήματος της 

Ελλάδας, σύμφωνο με τα κριτήρια του 

Συμβουλίου Απονομής οικολογικού σήματος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εγγυήσεις για την 

υποαλλεργική –αντιμικροβιακή του δράση 

σύμφωνα με τα πρότυπα BS 3900 και ISO 

22196:2007.                                                                              

Να είναι άοσμο (Ιδανικό για  νοσοκομεία, 

σχολεία, παιδικούς σταθμούς)     κατά την 

εφαρμογή του να προσφέρει μεγάλη 

καλυπτικότητα  (9m2/lit - ISO 6504/1)          , 

καλή απόδοση , εξαιρετική λευκότητα και 

αντοχή στο συχνό πλύσιμο και στις δυσμενείς 

συνθήκες  υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις της 

δοκιμής έκπλυσης ΕΛΟΤ 788. Οι αντοχές στο 

πλύσιμο να είναι τόσο μεγάλες ώστε σύμφωνα 

με το test EN 13300 KAI EN ISO 11998 να 

ταξινομείται στην κατηγορία 2 (<20 μικρά 

ύστερα απο 200 cycles) που σημαίνει στην 

πράξη ότι το χρώμα αντέχει στο πλύσιμο με 

10lt 10 3,647 364,70 € 
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βούρτσα.    Χρωματίζεται σε απεριόριστο 

αριθμό αποχρώσεων.                                              

2 40523 

Οικολογικό Αντιμικροβιακό Πλαστικό 

Χρώμα  σε αποχρώσεις                              

Πλαστικό οικολογικό –αντιμικροβιακό χρώμα 

υψηλής ποιότητας για εσωτερική χρήση, 

πιστοποιημένο από το Ανώτατο Συμβούλιο 

Οικολογικού Σήματος της Ελλάδας, σύμφωνο 

με τα κριτήρια του Συμβουλίου Απονομής 

οικολογικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

με εγγυήσεις για την υποαλλεργική –

αντιμικροβιακή του δράση σύμφωνα με τα 

πρότυπα BS 3900 και ISO 22196:2007.                                                                              

Να είναι άοσμο (Ιδανικό για  νοσοκομεία, 

σχολεία, παιδικούς σταθμούς)     κατά την 

εφαρμογή του να προσφέρει μεγάλη 

καλυπτικότητα  (9m2/lit - ISO 6504/1)          , 

καλή απόδοση , εξαιρετική λευκότητα και 

αντοχή στο συχνό πλύσιμο και στις δυσμενείς 

συνθήκες  υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις της 

δοκιμής έκπλυσης ΕΛΟΤ 788. Οι αντοχές στο 

πλύσιμο να είναι τόσο μεγάλες ώστε σύμφωνα 

με το test EN 13300 KAI EN ISO 11998 να 

ταξινομείται στην κατηγορία 2 (<20 μικρά 

ύστερα απο 200 cycles) που σημαίνει στην 

πράξη ότι το χρώμα αντέχει στο πλύσιμο με 

βούρτσα.    Χρωματίζεται σε απεριόριστο 

αριθμό αποχρώσεων.                                              

10lt 80 4,052 3.241,60 
€ 
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3 40524 

Οικολογική ριπολίνη νερού Οικολογική 

ριπολίνη νερού εξαιρετικής ποιότητας. 

Οικολογικό βερνικόχρωμα (ριπολίνη) νερού 

αλκυδικών ρητινών. Εφαρμόζεται σε 

εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες ξύλου ή 

μετάλλου. Πρέπει να δουλεύεται εύκολα και να 

απλώνει ομοιόμορφα στην επιφάνεια, δίνοντας 

εξαιρετικό φινίρισμα. Να έχει μεγάλη 

καλυπτικότητα, ισχυρή πρόσφυση, να 

προσφέρει μία ελαστική αλλά ανθεκτική 

επιφάνεια και να είναι κατάλληλο για την 

επαναβαφή παλαιών βερνικοχρωμάτων 

διαλύτου (ριπολίνες ή λαδομπογιές). Να 

στεγνώνει γρήγορα και να είναι πρακτικά 

άοσμο στην εφαρμογή.Να είναι πιστοποιημένο 

με το οικολογικό σήμα (ecolabel). Να 

προστατεύει το χρήστη και να μην ρυπαίνει το 

περιβάλλον. Να μην περιέχει επικίνδυνες 

ουσίες (όπως βαρέα μέταλλα, ελεύθερη 

φορμαλδεϋδη, αρωματικούς υδρογονάνθρακες, 

κ.λ.π.) ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): 

Να ανήκει στην κατηγορία Α/δ Υ (Εσωτερικής 

& εξωτερικής χρήσης για τελειώματα και 

επενδύσεις από ξύλο και μέταλλο). Οριακή 

Τιμή ΠΟΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης : 150 g/l 

(2007) και 130 g/l (2010)]. Το έτοιμο προς 

χρήση προϊόν και οι αποχρώσεις του να 

περιέχουν κατά μέγιστο 70 g/l 

ΠΟΕ.Αποχρώσεις - συσκευασία Να διατίθεται 

στο λευκό χρώμα και  σατινέ . Να διατίθεται σε 

συσκευασίες δοχείων των : 2.5 Lt (ανάλογα με 

την στιλπνότητα της επιφάνειας).  

2,5lt 30 7,528 564,60 € 

ΑΔΑ: ΩΚ3Ε469ΗΔ8-ΚΔΕ
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4 40527 

 Ακρυλικό αστάρι νερού (για πλαστικά και 

ακρυλικά χρώματα) Σιλικονούχο μικρονιζέ 

ακρυλικό αστάρι νερού. Εφαρμόζεται σε 

εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες που 

βάφονται με σιλικονούχα, ελαστομερή και 

ακρυλικά χρώματα καθώς επίσης και με 

στεγανωτικά, τσιμεντοχρώματα και πλαστικά 

χρώματα. Πρέπει να εξασφαλίζει την 

αδιαβροχοποίηση της επιφάνειας, έχοντας 

παράλληλα υψηλή διαπνοή. Να συμβάλλει 

στον περιορισμό της μετανάστευσης αλάτων 

από τον τοίχο στην επιφάνεια του τελικού 

χρώματος και να περιορίζει το φαινόμενο της 

ανερχόμενης υγρασίας. Να έχει ισχυρή 

πρόσφυση και υψηλές αντοχές σε αλκαλικά 

υποστρώματα. Να διακρίνεται για την 

διεισδυτική του ικανότητα και την εξαιρετική 

του συνδετικότητα, σταθεροποιώντας τις 

σαθρές, παλιές ή πορώδεις επιφάνειες όπως : 

σοβά, μπετόν, πέτρες, γυψοσανίδες, τούβλα, 

γύψο καθώς και τα κακής ποιότητας παλαιά 

χρώματα. Να συνεισφέρει στις ιδιότητες των 

τελικών χρωμάτων (πλαστικά, ακρυλικά, 

τσιμεντοχρώματα, κ.λ.π.), προσδίδοντάς τους 

βελτιωμένη καλυπτικότητα, υψηλότερες 

αντοχές, καλύτερο δούλεμα και ισχυρότερη 

πρόσφυση. Να είναι άοσμο και φιλικό για τον 

χρήστη και το περιβάλλον. ΠΟΕ (Πτητικές 

Οργανικές Ενώσεις): Nα ανήκει στην 

κατηγορία Α/η (Συνδετικά αστάρια). Οριακή 

Τιμή ΠΟΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης : 50 gr/lt 

(2007) και 30 gr/lt (2010). Το προϊόν να 

περιέχει κατά μέγιστο 28g/l ΠΟΕ.Αποχρώσεις 

- συσκευασία Χρώμα διαφανές, λευκό ή 

υποκίτρινο, ώστε να φαίνονται οι επιφάνειες 

που έχουν ασταρωθεί. Να διατίθεται σε 

συσκευασίες (δοχεία) των 4lt   

4lt 12 2,765 132,72 € 

5 40528 

Βελτιωτικό κονιάματος.Είναι µία κονία, που 

προστιθέµενη στα τσιµεντοκονιάµατα, 

προσδίδει σε αυτά την εργασιµότητα των 

ασβεστοτσιµεντοκονιαµάτων, αντικαθιστώντας 

πλήρως τον ασβέστη. Παρέχει όλα τα 

πλεoνεκτήµατα και καταργεί όλα τα 

µειονεκτήµατα του ασβέστη 

5kg 1 3,386 16,93 € 
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6 40529 

Ακρυλική σιλικόνηΑκρυλικό σφραγιστικό σε 

υδατικό διάλυμα για αρμούς με μέτρια 

μετακίνηση (έως 15%). Ιδανικό για τη 

σφράγιση προκατασκευασμένων πάνελ και 

πλαισίων – τοιχοποιιών, καθώς και για την 

επιδιόρθωση σχισμών, σκασιμάτων και 

διακοσμητικών στοιχείων σε τοίχους και 

οροφές.                              Xρώμα : Λευκό  

280ml 10 0,840 8,40 € 

7 40530 

Αφρόστοκος τύπου Fast CoverΕλαφρύς 

έτοιμος για χρήση ακρυλικός στόκος για 

γεμίσματα οπών και ρωγμών. Κατάλληλος για 

εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Να 

εφαρμόζεται σε επιφάνειες από σοβά, 

γυψοσανίδα, ξύλο κ,λ.π. 

5lt 20 4,416 441,60 € 

8 40531 

 Έτοιμος στόκος σπατουλαρίσματος, 

παρετίνα.    Ενισχυμένη ακρυλική παρετίνα. 

Λεπτόκοκη παρεντίνα ενισχυμένη με 

μεγαλύτερη ποσότητα ακρυλικής ρητίνης. 

Χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς χώρους και 

εξωτερικούς χώρους.ρητίνης. Χρησιμοποιείται 

σε εσωτερικούς χώρους και εξωτερικούς 

χώρους.Έτοιµοι προς χρήση στόκοι , µε άριστη 

απόδοση . Μείγµα κρεµώδους, απαλής 

σύνθεσης να δίνει εξαιρετική σταθερότητα και 

εύκολη εφαρµογή. Να μπορούν να 

χρησιµοποιηθούν απευθείας και απαιτείται 

µόνο ανακάτεµα. Έτοιµοι προς χρήση µέσα 

στον κουβά, για ελαχιστοποίηση του 

απαιτούµενου χρόνου παρασκευής. Να  

διατηρείται σε άριστη κατάσταση µέσα στο 

δοχείο µετά τη χρήση.Εύκολη εφαρµογή, 

απόδοση µακράς διάρκειας. 

25kg 10 0,313 78,30 € 
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9 40532 

 Αστάρι αλουμινίου & γαλβανισμένων 

επιφανειών Ειδικό υπόστρωμα (αστάρι) για μη 

σιδηρούχες επιφάνειες (αλουμίνιο, γαλβανιζέ 

λαμαρίνες, ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκό, κ.λ.π.). 

Εφαρμόζεται σε μία λεπτή στρώση και 

δημιουργεί άριστες συνθήκες πρόσφυσης για 

το σύστημα βαφής που ακολουθεί. Πρέπει να 

παρέχει αντισκωριακή προστασία, να 

στεγνώνει γρήγορα, να έχει μεγάλη 

ελαστικότητα και να εμφανίζει πολύ καλό 

άπλωμα. ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): 

Να ανήκει στην κατηγορία στην κατηγορία Α/θ 

(ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού) : Οριακή 

Τιμή ΠΟΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 600 gr/lt 

(2007) και 500 gr/lt (2010)]. Να περιέχει κατά 

μέγιστον 499 g/l ΠΟΕ. Αποχρώσεις Γκρί, 

υποκίτρινο ή οποιαδήποτε άλλη απόχρωση, 

έτσι ώστε να είναι εμφανείς οι επιφάνειες που 

έχουν ασταρωθεί. ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Απόδοση Περίπου 12 m2 

ανά λίτρο στις κατάλληλα προετοιμασμένες 

επιφάνειες 

2,5lt 1 2,556 6,39 € 

10 40535 

white spiritΔιαλυτικό βερνικοχρωμάτων για 

πινέλο-ρολό, είναι μίγμα παραφινών, 

κυκλοπαραφινών και αρωματικών 

υδρογονανθράκων με σημείο βρασμού μεταξύ 

160° και 200°C.Είναι διαυγές υγρό, χημικά 

σταθερό με χαρακτηριστική οσμή και δεν έχει 

διαβρωτικές ιδιότητες.ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ*         

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. 

4lt 1 1,165 4,66 € 

11 40536 

sprayΑκρυλικό χρώμα σε σπρέι  400ml, 

RAL9010, αγνό λευκό (pure white)Mε 

εξαιρετική πρόσφυση,εξαιρετικές καλυπτικές 

ιδιότητες.Να αντέχει έως τους 110 βαθμούς 

Κελσίου, να προσφέρει αντισκωριακή 

προστασία, λάμψη και χρώμα που διαρκούν να 

μην  ξεθωριάζει, να έχει αντίσταση στις 

γρατζουνιές, να είναι ανθεκτικό στις ακτίνες 

UV.  Κατάλληλο για μέταλλο, ξύλο, πλαστικό, 

και πολλές άλλες επιφάνειες. 

τεμ. 10 3,330 33,30 € 

12 40540 

Σφυρήλατο. Προστατευτικό βερνικόχρωμα 

βάσεως ειδικών συνθετικών ρητινών  κυρίως 

για  Η/Μ εγκαταστάσεις .Χρήση για ανανέωση 

και προστασία όλων των μεταλλικών 

επιφανειών. Να είναι ταχυστέγνωτο και να έχει 

ισχυρή πρόσφυση, υψηλή αντοχή και γυαλάδα. 

750μλτ 5 6,040 22,65 € 
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13 40543 

Γυαλόχαρτα και πατόχαρτα.Το κάθε 

Λειαντικό είναι κατασκευασμένο, ανάλογα με 

το είδος των κόκκων, για εφαρμογές 

τριψίματος σε συγκεκριμένα υλικά. Να είναι α΄ 

ποιότητας για επαγγελματίες.Νο 120 FREE 

CUT  

τεμ. 50 0,230 11,50 € 

14 45932 

Γυαλόχαρτα και πατόχαρτα.Το κάθε 

Λειαντικό είναι κατασκευασμένο, ανάλογα με 

το είδος των κόκκων, για εφαρμογές 

τριψίματος σε συγκεκριμένα υλικά. Να είναι α΄ 

ποιότητας για επαγγελματίες.Νο 80 FREE 

CUT  

τεμ. 50 0,230 11,50 € 

15 40544 

Γυαλόχαρτα και πατόχαρτα.Το κάθε 

Λειαντικό είναι κατασκευασμένο, ανάλογα με 

το είδος των κόκκων, για εφαρμογές 

τριψίματος σε συγκεκριμένα υλικά. Να είναι α΄ 

ποιότητας για επαγγελματίες.Νο 60 

μετρο 10 0,740 7,40 € 

16 40545 

Γυαλόχαρτα και πατόχαρτα.Το κάθε 

Λειαντικό είναι κατασκευασμένο, ανάλογα με 

το είδος των κόκκων, για εφαρμογές 

τριψίματος σε συγκεκριμένα υλικά. Να είναι α΄ 

ποιότητας για επαγγελματίες.Νο 80 

μετρο 10 0,600 6,00 € 

17 40546 

Χαρτί οντουλέ Χάρτί προστασίας οντουλέ 

1x45 m. 

κιλο 60 0,860 51,60 € 

18 40547 

Ρολλά 10 cm.Να είναι α΄ ποιότητας για 
επαγγελματίες.Τα ρολά βαφής πλαστικού να είναι 
με γούνα Α΄ποιότητας που να στρώνει εύκολα το 
χρώμα και να είναι εξαιρετικής αντοχής. 

τεμ. 20 2,910 58,20 € 

19 40548 Xειρολαβή ρολλού  τεμ. 8 0,650 5,20 € 

20 40549 

Ρολλά Ν 18 Να είναι α΄ ποιότητας για 
επαγγελματίες.Τα ρολά βαφής πλαστικού να είναι 
με γούνα Α΄ποιότητας που να στρώνει εύκολα το 
χρώμα και να είναι εξαιρετικής αντοχής. 

τεμ. 20 4,730 94,60 € 

21 40550 

Ρολλά ΑΦΡΟ  Ν 10. Να είναι α΄ ποιότητας για 
επαγγελματίες.Τα ρολά βαφής πλαστικού να είναι 
με γούνα Α΄ποιότητας που να στρώνει εύκολα το 
χρώμα και να είναι εξαιρετικής αντοχής. 

τεμ. 20 0,420 8,40 € 

22 
40550
/ Xειρολαβή ρολλού ΑΦΡΟ 

τεμ. 6 0,600 1,20 € 

23 40551 

Κονταροπίνελο Ν 2  Να είναι α΄ ποιότητας για 
επαγγελματίες.Τα πινέλα να είναι με φυσική 
τρίχα.  

τεμ. 8 2,040 16,32 € 

24 40552 

Κονταροπίνελο Ν 2,5 Να είναι α΄ ποιότητας για 
επαγγελματίες.Τα πινέλα να είναι με φυσική 
τρίχα.  

τεμ. 8 2,610 20,88 € 

25 40553 

Στραβοπίνελο Ν 1 Να είναι α΄ ποιότητας για 
επαγγελματίες.Τα πινέλα να είναι με φυσική 
τρίχα.  

τεμ. 8 0,750 6,00 € 
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26 40554 

Στραβοπίνελο Ν 1,5 Να είναι α΄ ποιότητας για 
επαγγελματίες.Τα πινέλα να είναι με φυσική 
τρίχα.  

τεμ. 8 1,070 8,56 € 

27 40555 

Ατσαλίνες Να είναι α΄ ποιότητας για 

επαγγελματίες. 

σετ 4 1,130 4,52 € 

28 40556 

Σπάτουλες Νο 18 Να είναι α΄ ποιότητας για 

επαγγελματίες. 

τεμ. 6 3,240 19,44 € 

29 40557 

Στοκαδόρος Νο 6   Να είναι α΄ ποιότητας για 

επαγγελματίες. 

τεμ. 6 1,550 9,30 € 

30 40558 Σπόγγοι  τεμ. 10 0,450 4,50 € 

31 40559 

Χαρτοταινιες  Ν 30 Να είναι α΄ ποιότητας για 

επαγγελματίες. Να ξεκολλάνε εύκολα και να 

μην αφήνουν υπολλείματα. 

τεμ. 20 0,740 14,80 € 

32 40560 

Χαρτοταινιες  Ν 38 Να είναι α΄ ποιότητας για 

επαγγελματίες. Να ξεκολλάνε εύκολα και να 

μην αφήνουν υπολλείματα. 

τεμ. 10 0,930 9,30 € 

33 40561 

Κοντάρι 2 μέτρων Να είναι α΄ ποιότητας για 

επαγγελματίες. 

τεμ. 4 2,250 9,00 € 

34 45929 

Σκαφάκια   Να είναι α΄ ποιότητας για 

επαγγελματίες. 

τεμ. 2 4,000 8,00 € 

35 45933 

Ακρυλικός λευκός στόκος 800gr οικοδομών 

εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Να είναι 

κατάλληλος για το στοκάρισμα και 

σπατουλάρισμα τοίχων από σοβά ή μπετόν και 

για ξύλα. Να δουλεύεται εύκολα, γεμίζει και 

στρώνει θαυμάσια. Να στεγνώνει γρήγορα 

χωρίς να σκάει και τρίβεται εύκολα 

προσφέροντας μία λεία και ανθεκτική 

επιφάνεια χωρίς ατέλειες.  

τεμ. 2 4,000 8,00 € 

36 45930 

Βελατούρα Η VELATURA είναι υπόστρωμα 

βερνικοχρωμάτων με νέα σύνθεση που τρίβεται 

πολύ εύκολα. Να είναι κατάλληλη για 

εσωτερικές και εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες. 

Να έχει υψηλή καλυπτικότητα και λευκότητα, 

να δουλεύεται μαλακά και να απλώνει 

θαυμάσια. Να διατίθεται σε συσκευασίες των 

750ml, 2,5lt & 5lt, σε Λευκό και  επιλεγμένες 

αποχρώσεις. Να είναι α΄ ποιότητας για 

επαγγελματίες. 

lt 10 3,500 35,00 € 
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37 45931 

Αστάρι νερού αντιμουχλικό.Να είναι 

σιλικονούχο ακρυλικό αστάρι 

Νανοτεχνολογίας, βάσεως νερού, για 

εξωτερικούς και εσωτερικούς τοίχους. Να  έχει 

μεγάλη διείσδυση και ισχυρή πρόσφυση 

προσφέροντας εξαιρετική συνδετικότητα, 

ισχυροποιώντας πορώδεις επιφάνειες όπως 

σοβά, μπετό, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, 

στόκο σπατουλαρίσματος, υδρόχρωμα. Να 

είναι υδρόφοβο, να αδιαβροχοποιεί τις 

επιφάνειες και να αναπνέει και να έχει πολύ 

καλές αντοχές στα αλκάλια. Να εμποδίζει τη 

μετανάστευση αλάτων από τον τοίχο στην 

επιφάνεια του τελικού χρώματος. Να 

δουλεύεται εύκολα και να απλώνει θαυμάσια. 

Να είναι ιδανικό οικολογικό αστάρι νερού για 

επιφάνειες που θα βαφούν με ακρυλικά ή 

πλαστικά υδατοδιαλυτά χρώματα. 

lt 10 5,000 50,00 € 

38 40562 

Νάυλον ψιλό  4χ5 Να είναι α΄ ποιότητας για 

επαγγελματίες. 

τεμ. 20 0,380 7,60 € 

39 40563 

Νάυλον χοντρό  4χ5 Να είναι α΄ ποιότητας για 

επαγγελματίες. 

τεμ. 20 2,000 40,00 € 

40 40564 

Κορδέλλες απαγόρευσης  κοκκινο /ασπρο  Να 

είναι α΄ ποιότητας για επαγγελματίες. 

τεμ. 10 2,400 24,00 € 

41 45928 

Κορδέλλες απαγόρευσης  κοκκινο /ασπρο  σε 

αυτοκόλλητο  Να είναι α΄ ποιότητας για 

επαγγελματίες. 

τεμ. 2 3,400 6,80 € 

42 34776 

Μάσκες για σκόνη ελαιοχρωματιστών  .Να 

είναι α΄ ποιότητας για επαγγελματίες. 

τεμ. 20 2,000 40,00 € 

    ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ    632   
5.513,47 

€ 

    ΦΠΑ 24% 
      1.323,23 

€ 

    ΣΥΝΟΛΟΝ  
      6.836,70 

€ 
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