
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Δεσκάτη 08-06-2022 

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                 Αρ.Πρωτ.: 2791 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ: ΑΝΔΡΟΜΑΝΑΣ 2 

ΔΕΣΚΑΤΗ, Τ.Κ. 51200 

Τηλ. 24623 51123   

 

         
                                                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ    

  

 Ο Δήμος Δεσκάτης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια χρωμάτων για χρωματισμούς 

ορισμένων κοινόχρηστων χώρων. Ειδικότερα θα γίνει χρωματισμός : 

1) Χρωματισμός γραμμών στα γήπεδα Δεσκάτης- Παλιουριάς- Δήμητρας- Καρπερού-

Τριφυλλίου 

2) Ανακαίνιση χρωματισμών στους κόμβους πέριξ των σχολείων 

3) Χρωματισμός διαβάσεων και γραμμών δημοτικών οδών στην πόλη της Δεσκάτης.  

4) Χρωματισμός-επισήμανση των θέσεων της λαϊκής αγοράς με ακρυλικό ασφαλτόχρωμα.  

5) Συντήρηση πέργκολας κεντρικής πλατείας με λάδι συντήρησης ξύλου. 

6) Χρωματισμός παρτεριών κοινοχρήστων χώρων. 

Θα απαιτηθεί η προμήθεια των παρακάτω υλικών: 

Αστάρι  

Πλαστικό χρώμα (τσιμεντόχρωμα) 

Ακρυλικό χρωματισμένο χρώμα (ασφάλτου) 

Ρολά 

Πινέλα 

Σκάφες πλαστικές, κλπ 

Λάδι συντήρησης ξύλου 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν από το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Δεσκάτης . 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Α/Α Περιγραφή 
Μον. 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδος 

(€) 

Σύνολο (€) 

1 Αστάρι τοίχου 3λτ ΤΕΜ 40 15,30  612,00 

2 Πλαστικό χρώμα 10 λτ ΤΕΜ 70 32,50 2275,00 





3 Καθαριστικά ΤΕΜ 20 22,00 440,00 

4 Νέφτι ΤΕΜ 20 7,50 150,00 

5 Ρολό μεγάλο ΤΕΜ 10 1,3 13,00 

6 Πινέλο  ΤΕΜ 10 2 20,00 

7 Σκάφη πλαστική ΤΕΜ 10 2 20,00 

8 Ακρυλικό χρώμα ασφάλτου 15 λτ ΤΕΜ 20 80,00 1600,00 

   9 Λάδι συντήρησης ξύλου 1λτ ΤΕΜ 50 10,00 500,00 

       

ΣΥΝΟΛΟ 

5.630,00 

     
  

Φ.Π.Α. 24% 1.351,20 

     
  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  6.981,20 

 

   
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρ. 2 περ. 31, 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016). 

Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 6.981,20€, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α..  

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, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 

107 του Ν.4497/17 παρακαλούμε, θα πρέπει να μας προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Προσφορά 

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή Υ.Δ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του Ν.4605/2019. 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. 

γ. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων που να είναι σε ισχύ 

κατά την καταληκτική ημερομηνία προσφοράς 

δ. Ασφαλιστική ενημερότητα (Ι.Κ.Α. & Ο.Α.Ε.Ε.) για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων 

(άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) που να είναι σε ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία 

προσφοράς 

 

 





ε. Την καρτέλα «Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης» όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet με 

ημερομηνία έκδοσης έως 30 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς. 

στ. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο (άρθρο 75 παρ.2 

του Ν.4412/2016) ή ΓΕΜΗ με ημερομηνία έκδοσης έως 30 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφοράς. 

ζ. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού 

προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016). 

Η προσφορά σας μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να τα  αποστείλετε  στο Τμήμα 

Προμηθειών, έως τη Τετάρτη 15/06/2022 και ώρα 15:00 μ.μ.. 

Επίσης, μπορείτε να αποστείλετε την προσφορά σας στα fax: 24623 51147, 105 ή στα e-mail:  

dimosdes@otenet.gr και 

kyratsokeram@yahoo.gr  

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 

51123, 24623 51104 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

         

  Ο  Δήμαρχος 

            

                             Κορδίλας  Δημήτριος 
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