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Μυτιλήνη, 30/11/2018 

 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για Προσφορές για «Προμήθεια Υλικών (οικοδομικά, 
ξυλουργικά, χρώματα και αναλώσιμα)» με αριθμό 24/2018 
 
 
 
Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης - 
Λουτρών, Τ.Κ. 81100, αιτείται προσφορών για την ανάδειξη Αναδόχου για την «Προμήθεια 
υλικών (οικοδομικά, ξυλουργικά, χρώματα και αναλώσιμα)» στο πλαίσιο των έργων που 
υλοποιεί η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 
 
Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή, 14 
Δεκεμβρίου 2018, στις 17:00. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις προσφορές τους (με ημερομηνία, 
υπογραφή, σφραγίδα) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου procurement@iliaktida-
amea.gr, ή να παραδώσουν στα γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. (1ο χλμ. Ε.Ο. 
Μυτιλήνης - Λουτρών) σε κλειστό φάκελο την προσφορά υπόψιν Ρόκου Ίριδας. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσφορές που υποβάλλονται με άλλο τρόπο από τον προαναφερθέντα δεν 
θα λαμβάνονται υπόψη. 
 
Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 
τιμής. 
 
Απαιτήσεις: Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης ποικίλων έργων, καλεί 
τους ενδιαφερόμενους Προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορές για τα παρακάτω είδη, με 
τις ακόλουθες προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές:  
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1. Λευκό, πλαστικό χρώμα εσωτερικών χώρων (ως βάση) 
Είδος    : Πλαστικό χρώμα βάσεως συμπολυμερούς 
Συσκευασία (Lt)  : Συσκευασία του χρώματος σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες 

συσκευασίας και τυποποίησης, αναλόγως των αναγκών της 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., σε σφραγισμένα κουτιά των 3lt και 10lt. 

Απόχρωση  : Λευκή, ως βάση για πρόσμιξη με τα βασικά και συμπληρωματικά 
χρώματα, προκειμένου να δημιουργηθεί η απαιτούμενη απόχρωση 
βάση χρωματικής βεντάλιας της εταιρείας 

Επιφάνεια  : Νέα ή παλιά εσωτερική επιφάνεια από σοβά, μπετόν, 
σπατουλαρισμένες επιφάνειες, γυψοσανίδες, κ.λπ. 

Γυαλάδα   : Ματ 
Πλυσιμότητα  : Κορυφαίο 
Ειδικό βάρος  : 1,44 - 1,52± 0,02gr/cm3 (ISO 2811), ανάλογα με την απόχρωση 
Ιξώδες   : 11-14 ps 
Απόδοση (m2/Lt)  : Περίπου 12m2 ανά λίτρο στις καλά προετοιμασμένες επιφάνειες 
Αραίωση   : 5-10 % καθαρό νερό 
Τρόπος εφαρμογής  : Κύλινδρο (ρολό) ή πλατύ πινέλο  
Στέγνωμα   : Στην αφή σε 1 ώρα και να δύναται να επαναβαφεί μετά από 3 ώρες 
 
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):  
Να ανήκει στις κατηγορίες Α/α για χρώματα ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών 
Οριακή Τιμή ΠΟΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης: 75 gr/lt (2007) και 30 gr/lt (2010) 
Το προϊόν να περιέχει κατά μέγιστο 11 g/l ΠΟΕ 
 
Πλαστικό χρώμα εξαιρετικής ποιότητας, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, που να 
διακρίνεται για την μεγάλη του καλυπτικότητα (η απόχρωση των επιφανειών πρέπει να 
παραμένει σταθερή, ήτοι να προκύπτει ένα ομοιόμορφο ματ αποτέλεσμα), την υψηλή του 
λευκότητα και τις ζωηρές και αναλλοίωτες αποχρώσεις.  
Να δουλεύεται εύκολα, να απλώνει θαυμάσια και να έχει ισχυρή πρόσφυση και γρήγορο 
στέγνωμα, ώστε να δημιουργεί ένα ματ τελείωμα με άριστες αντοχές στις διεργασίες 
καθαρισμού [Κλάση: 1 (πρότυπο EN 13300 και μέθοδο EN ISO 11998)] και αντοχή σε 
κλιματολογικές καταπονήσεις.  
 
2. Οικολογικό και αντιμικροβιακό πλαστικό χρώμα για χώρους με υγρασία 
Τύπος   : Οικολογικό αντιμικροβιακό πλαστικό χρώμα 
Συσκευασία (Lt)  : Συσκευασία του χρώματος σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες 

συσκευασίας και τυποποίησης, αναλόγως των αναγκών της 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., σε σφραγισμένα κουτιά των 3lt και 10lt. 

Απόχρωση  : Λευκή, ως βάση για πρόσμιξη με τα βασικά και συμπληρωματικά 
χρώματα, προκειμένου να δημιουργηθεί το απαιτούμενο χρώμα 
βάση χρωματικής βεντάλιας της εταιρείας 

Επιφάνεια  : Νέα ή παλιά εσωτερική επιφάνεια από σοβά, μπετόν, 
σπατουλαρισμένες επιφάνειες, γυψοσανίδες, κ.λπ. 



 

 

Γυαλάδα   : Ματ 
Πλυσιμότητα  : Κορυφαίο 
Ειδικό βάρος  : 1,42 ± 0,02gr/cm3 (ISO 2811) 
Ιξώδες   : 11-16 ps 
Μέθοδος εφαρμογής : Κύλινδρο (ρολό) ή πλατύ πινέλο 
Αραίωση  : 5-10% καθαρό νερό 
Απόδοση  : Περίπου 12m2 ανά λίτρο στις καλά προετοιμασμένες επιφάνειες 
Στέγνωμα : Στην αφή περίπου σε 1 ώρα και δυνατότητα να επαναβαφεί μετά 

από 3 ώρες 
 
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):  
Να ανήκει στις κατηγορίες Α/α για χρώματα ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών.  
Οριακή Τιμή ΠΟΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης: 30g/l (2010)  
Το προϊόν να περιέχει κατά μέγιστο 10 g/l ΠΟΕ 

 
3. Αστάρι νερού 
Τύπος   : Υπόστρωμα βάσεως νερού. 
Συσκευασία (Lt)  : Συσκευασία του προϊόντος σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες 

συσκευασίας και τυποποίησης, αναλόγως των αναγκών της 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., σε σφραγισμένα κουτιά των 0,75lt και 3lt. 

Αποχρώσεις  : Λευκή 
Ειδικό βάρος  : 1,11± 0,02 gr/cm³ 
Ιξώδες   : 7-10ps 
Μέθοδος εφαρμογής : Κύλινδρο (ρολό) ή πλατύ πινέλο 
Αραίωση  : 200-300% με καθαρό νερό. 
Απόδοση : Περίπου 15m2 ανά λίτρο στις καλά προετοιμασμένες επιφάνειες 
Στέγνωμα : Στην αφή περίπου σε 2 ώρες και δυνατότητα να επαναβαφεί μετά 

από 3 ώρες 
 
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):  
Να ανήκει στις κατηγορίες Α/η για συνδετικά αστάρια 
Οριακή Τιμή ΠΟΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης: 30g/l 
Το προϊόν να περιέχει κατά μέγιστο 3 g/l ΠΟΕ 
 

Να έχει πολύ καλή πρόσφυση, σκληρότητα και ελαστικότητα, καθώς και μεγάλη αντοχή σε 
αλκαλικές επιφάνειες. Να εξασφαλίζει ομοιόμορφη ματ επιφάνεια στο τελικό χρώμα. 
 
4. Ακρυλικό Υπόστρωμα Μονωτικό Λεκέδων 
Τύπος   : Ακρυλικό υπόστρωμα νερού. 
Συσκευασία (Lt)  : Συσκευασία του προϊόντος σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες 

συσκευασίας και τυποποίησης, αναλόγως των αναγκών της 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., σε σφραγισμένα κουτιά των 0,75lt και 3lt. 

Αποχρώσεις  : Λευκή 
Μέθοδος εφαρμογής : Κύλινδρο (ρολό) ή πλατύ πινέλο 
Αραίωση  : Έως 10% με καθαρό νερό. 



 

 

Απόδοση  : Περίπου 11m2 ανά λίτρο στις καλά προετοιμασμένες επιφάνειες 
Στέγνωμα : Στην αφή σε 1 ώρα και δυνατότητα να επαναβαφεί μετά από 2 

ώρες 
 
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):  
Να ανήκει στις κατηγορίες Α/α για εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές 
Οριακή Τιμή ΠΟΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης: 30 g/l 
Το προϊόν να περιέχει κατά μέγιστο 28 g/l ΠΟΕ 
 

5. Ακρυλικός Στόκος 
Τύπος   : Ακρυλικός στόκος νερού 
Συσκευασία (Lt)  : Συσκευασία του προϊόντος σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες 

συσκευασίας και τυποποίησης, αναλόγως των αναγκών της 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., σε σφραγισμένα κουτιά των 0,5lt και 3lt 

Αποχρώσεις  : Λευκή 
Μέθοδος εφαρμογής : Σπάτουλα 
Αραίωση  : Έτοιμος προς χρήση 
Απόδοση  : 2-3m² ανά κιλό ανά στρώση 
Στέγνωμα  : Στην αφή σε 1 ώρα και δυνατότητα να τριφτεί μετά από 3 ώρες 
 
Λευκός υδατοδιαλυτός ακρυλικός στόκος, κατάλληλος για εσωτερικές και εξωτερικές 
επιφάνειες και κατάλληλος για το στοκάρισμα και σπατουλάρισμα τοίχων από σοβά ή 
μπετόν και για ξύλα. Να στεγνώνει γρήγορα χωρίς να σκάει και να τρίβεται εύκολα 
προσφέροντας μία λεία και ανθεκτική επιφάνεια χωρίς ατέλειες. 
 
6. Κόλλα πλακιδίων 
Ειδικό βάρος    : 1,35±0,05kg/lt 
Ολίσθηση    : < 0,5mm 
Απαίτηση σε νερό  : 6,5lt νερό σε 25kg κονία 
Θερμοκρασία εφαρμογής  : Από +5°C έως +35°C 
Πάχος εφαρμογής  : Έως 10mm 
Αρμολόγηση    : Μετά από 4 - 8 ώρες σε τοίχο, μετά από 24 ώρες σε δάπεδο 
Βατότητα    : Μετά από 24 ώρες 
Απόχρωση   : Γκρι ή λευκή 
 
Εύκαμπτη, υψηλής ποιότητας κόλλα πλακιδίων με βάση το τσιμέντο. Να έχει μηδενική 
ολίσθηση και μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. 
 
7. Πινέλο 1’’, 2’’, 3’’ 
Κατάλληλο για πλαστικό χρώμα 
Α’ ποιότητας 
Γνήσια, ομοιόμορφη, λευκή τρίχα 
Πλαστική ή ξύλινη λαβή 
Μεταλλικό στροφείο  



 

 

 
8. Ρολό βαψίματος 18cm και 24cm 
Ιδανικό για ημιάγριες και λείες επιφάνειες 
100% φυσική γούνα 
Πυκνότητα γούνας 55 - 58 microns 
Ύψος πέλματος γούνας 1,8cm 
Λαβή με επένδυση από λάστιχο στο πιάσιμο, απόλυτα αντιολισθητική 
Μεγάλη συγκράτηση χρώματος για την καλύτερη διείσδυση σε δύσκολες επιφάνειες 
Υψηλή απόδοση - καλυπτικότητα 
 
9. Στραβοπίνελο 1½’’ και 2 ½’’ 
Με ξύλινη μακριά λαβή, στρόφιο με κλίση, προσβάσιμο σε δύσκολα σημεία 
Για πλαστικά χρώματα 
Α΄ Ποιότητας 
Μεγάλη συγκράτηση χρώματος 
Υψηλή απόδοση – καλυπτικότητα 
Να καθαρίζεται με νερό 
 
10. Κοντάρι πτυσσόμενο 
Υλικό   : Μεταλλικό 
Μέγιστο μήκος  : 2m 
 
11. Γυαλόχαρτα Νο80 και Νο100 
Κατάλληλα για μέταλλα και για τοιχοποιία  
 
12. Νάιλον επικάλυψης μιας χρήσης 
Αδιάβροχο 
Ψιλό 
 
13. Νάιλον προστασίας 
Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση με μεγάλη αντοχή στο σκίσιμο 
Ανθεκτικό στα βερνίκια και τις λαδομπογιές 
Χονδρό 20m2 
 
Το έντυπο της προσφοράς πρέπει να ακολουθεί το επισυναπτόμενο πρότυπο 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσης πρόσκλησης), να φέρει την ημερομηνία συμπλήρωσης, την 
ισχύ της προσφοράς, την υπογραφή του Προμηθευτή, καθώς και τη σφραγίδα της 
επιχείρησης. Απαραίτητη προϋπόθεση να συμπληρωθούν τα πεδία «τιμή» και 
«περιγραφή» του κάθε είδους (η τιμή αφορά στην τελική αξία συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 17% και η περιγραφή αφορά στην ποιότητα/σύνθεση του προϊόντος). 
Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, εάν τα προϊόντα που προμηθεύτηκε η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε. αποδειχθούν ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στα διαφημιζόμενα 
χαρακτηριστικά ο Προμηθευτής οφείλει να τα αντικαταστήσει, να μειώσει την τιμή ή να 



 

 

επιστρέψει τα χρήματα. Επίσης, αν για οποιοδήποτε λόγο το προϊόν δεν καλύπτει τις 
ανάγκες της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η τελευταία διατηρεί το δικαίωμα επιστροφής της 
αγοράς εντός ενός (1) μηνός, αρκεί το προϊόν να είναι αχρησιμοποίητο και εντός της 
αρχικής του συσκευασίας, στην ίδια άριστη κατάσταση στην οποία το παρέλαβε ο 
εκπρόσωπος της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 
 
Χρονική Διάρκεια παροχής Υπηρεσιών: Η διάρκεια δεν προκαθορίζεται, αλλά 
κυμαίνεται βάση των αναγκών, όπως εκείνες προκύπτουν μέσα στο τρέχον έτος (2018) και 
το επόμενο (2019) και ισχύει από τη σύναψη της Σύμβασης μέχρι και τις 31 Μαΐου 2019. 
Σε κάθε περίπτωση, εάν τα είδη δεν είναι ετοιμοπαράδοτα πρέπει να μπορούν να 
παραδοθούν στην «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την 
ημέρα δήλωσης της ανάγκης στον Προμηθευτή.  Η παραλαβή και η παράδοση των ειδών 
θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. είτε από το κατάστημα ή 
σε χώρους που θα υποδείξει ο φορέας.  
 
Προϋπολογιζόμενο κόστος υλικών: Ενδεικτικό κόστος ανά μήνα για την προμήθεια των 
αναλώσιμων είναι 500€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 17%. 
 
Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν ξεκάθαρα: 
 

 Κόστος προϊόντος με Φ.Π.Α. 17% σε ΕΥΡΩ (€). 

 Τιμή ανά μέτρο για το νάιλον επικάλυψης. 

 Οι τιμές θα πρέπει να είναι καθαρές, δηλαδή μετά την αφαίρεση οποιωνδήποτε 
εκπτώσεων. Σε περίπτωση που υπάρχει έκπτωση θα πρέπει το ποσό της 
έκπτωσης να αναφέρεται ξεχωριστά. 

 Περιγραφή προδιαγραφών / σύνθεσης προσφερόμενου προϊόντος. 
 
Πληροφορίες προς προσφοροδότες: 
 

 Τυχόν τραπεζικές χρεώσεις που βαρύνουν τον Προμηθευτή. 

 Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. θα συνάψει Σύμβαση με έναν Προμηθευτή.  

 Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. θα δεχτεί την προσφορά του εκάστοτε προσφοροδότη 
εις ολόκληρο. 

 Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον Προμηθευτή. 

 Η παράδοση των ειδών θα γίνει στα γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. (0,5 χλμ. 
Μυτιλήνης - Λουτρών) ή σε χώρους που θα υποδείξει η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., 
εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραγγελίας ή θα 
παραλαμβάνονται από το κατάστημα του Προμηθευτή από εκπρόσωπο της 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

 
Λάθη, παραλείψεις, ανακρίβειες: Οι Προμηθευτές δε δικαιούνται να βασίζουν 
οποιεσδήποτε απαιτήσεις τους σε λάθη, παραλείψεις ή ανακρίβειες που προέκυψαν λόγω 
αμέλειας των προσφοροδοτών, καθώς και να διορθώσουν τις προσφορές που έχουν 



 

 

καταθέσει, εκτός αν οι προσφορές κατατέθηκαν πριν από διευκρινιστική ανακοίνωση της 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και μόνο σε εκείνη την περίπτωση που η διόρθωση αφορά στη 
συγκεκριμένη διευκρίνιση. 
 
Το δικαίωμα της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε 
ή και όλες τις προσφορές: Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί 
ή να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά, να ακυρώσει τη διαδικασία προμήθειας ή να 
απορρίψει όλες τις προσφορές ανά πάσα στιγμή πριν από την ανάθεση της Σύμβασης, 
χωρίς να επιρρίπτεται οποιαδήποτε ευθύνη στους Προμηθευτές ή να υποχρεούται η 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. να ενημερώσει τους Προμηθευτές. 
 
Διεφθαρμένες, δόλιες και καταναγκαστικές πρακτικές:  
 

 H «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. απαιτεί από το προσωπικό, τους κατασκευαστές, τους 
Προμηθευτές ή τους διανομείς της να τηρούν τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας 
κατά την ανάθεση και εκτέλεση όλων των Συμβάσεων. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 
απορρίπτει κάθε πρόταση που υποβάλλεται από τους Προμηθευτές ή, όπου 
χρειάζεται, τερματίζει τη Σύμβασή τους, εάν αποδειχθεί ότι έχουν εμπλακεί σε 
διεφθαρμένες, δόλιες, συμπαιγνείς ή καταναγκαστικές πρακτικές. 

 Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. έχει αποφασίσει να υποστηρίξει τη διεθνή απαγόρευση 
κατά των ναρκών κατά προσωπικού. Οι νάρκες κατά προσωπικού έχουν σκοτώσει 
ή καταστήσει ανάπηρους και συνεχίζουν να σκοτώνουν πολλούς πρόσφυγες. 
Μεγάλο μέρος των θυμάτων των ναρκών είναι γυναίκες και παιδιά, ενώ οι νάρκες 
αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για την επιστροφή των προσφύγων. Συνεπώς, η 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δε συναλλάσσεται εν γνώσει της με εταιρείες οι οποίες 
κατασκευάζουν, πωλούν ή διαχειρίζονται νάρκες κατά προσωπικού ή μέρη / 
ανταλλακτικά τους. Η υποβολή της προσφοράς αποτελεί και εγγύηση εκ μέρους 
του προσοφοροδότη πως ο ίδιος, ή τα συνδεδεμένα με αυτόν μέρη, δε σχετίζονται 
με κατασκευή ή εμπόριο ναρκών κατά προσωπικού. Τυχόν ψευδής δήλωση θα 
οδηγεί σε ακύρωση της Σύμβασης με την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

 
Επιλογή Προμηθευτή: Οι προσφορές θα εξεταστούν στο σύνολο των ειδών. Συνεπώς, η 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. θα προμηθευτεί τα είδη από ένα μόνο προσφοροδότη και θα 
γίνονται δεκτές προσφορές που περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών. Οι Προμηθευτές 
δύνανται να καταθέσουν προσφορά για περισσότερα του ενός προϊόντος ανά είδος, αρκεί 
κάθε προϊόν που αναφέρεται στην προσφορά να συνοδεύεται από τις προδιαγραφές και 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.  
Τα είδη θα αξιολογηθούν κρίνοντας το κόστος αγοράς τους. 
Ο Προμηθευτής δύναται να επισυνάψει φωτογραφίες των προϊόντων που προσφέρει, για 
την παραστατικότερη περιγραφή των ειδών. 
Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. θα ειδοποιήσει τον επιλεγμένο Προμηθευτή εγγράφως ή 
τηλεφωνικά. 
 



 

 

Πληρωμή: 
 

 Οι πληρωμές των τιμολογίων γίνονται σε τραπεζικό λογαριασμό του Αναδόχου που 
θα αναφέρεται στη Σύμβαση εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του 
σχετικού τιμολογίου για την προσφορά ειδών του ημερολογιακού μήνα που πέρασε 
και πάντα σύμφωνα με τη χρηματορροή του προγράμματος. 

 Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δεν θα προβεί σε οποιεσδήποτε προκαταβολές για την 
υπηρεσία. 

 
Διευκρινίσεις: Διευκρινίσεις παρέχονται ή/και ερωτήσεις υποβάλλονται είτε εγγράφως 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση procurement@iliaktida-amea.gr, ή τηλεφωνικά στο 
2251022873 από τα κεντρικά γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., υπόψιν Ίριδας Ρόκου, 
από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00, μέχρι και την Πέμπτη 13/12/2018. 
Αντίγραφα της απάντησης, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής της διευκρίνισης, θα 
δημοσιευτούν στον ιστότοπο της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., http://iliaktida-
amea.gr/diagonismoi/, χωρίς να προσδιοριστεί η πηγή της ερώτησης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
Πρότυπο Προσφοράς για την «Προμήθεια υλικών (οικοδομικά, ξυλουργικά, χρώματα και 

αναλώσιμα)» με αρ. 24/2018 
 

Ημερομηνία Συμπλήρωσης:…………… 
 

Ισχύς προσφοράς:…………… 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 
ΛΕΥΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ (ΒΑΣΗ) 

 3lt: 
  

10lt: 

2 
ΛΕΥΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΥΓΡΑΣΙΑ 

3lt: 
 

10lt: 

3 ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ 
0,75lt: 

  
3lt: 

4 
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΜΟΝΩΤΙΚΟ 
ΛΕΚΕΔΩΝ 

0,75lt: 
 

3lt: 

5 ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ 
0,5lt: 

  
3lt: 

6 ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ     

7α ΠΙΝΕΛΟ 1 ΙΝΤΣΑΣ     

7β ΠΙΝΕΛΟ 2 ΙΝΤΣΩΝ     

7γ ΠΙΝΕΛΟ 3 ΙΝΤΣΩΝ     

8α ΡΟΛΟ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ 18cm     

8β ΡΟΛΟ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ 24cm     



 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

9α ΣΤΡΑΒΟΠΙΝΕΛΟ 1½ ΙΝΤΣΑ    

9β ΣΤΡΑΒΟΠΙΝΕΛΟ 2½ ΙΝΤΣΩΝ     

10 ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ   

11α ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ Νο 80     

11β ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ Νο 100     

12 ΝΑΪΛΟΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΨΙΛΟ)     

13 ΝΑΪΛΟΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΧΟΝΔΡΟ)     

 
 

Υπογραφή και Σφραγίδα προσφοροδότη 

 
 
 
 
 

………………………………………… 


