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                         Αριθμ. Πρωτ. :2640 
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Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 6, Ιωάννινα Τ.Κ. 45221 

Τηλ.: 26510 54067 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» 

ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

                                                                         
Έχοντας υπόψη:  

 1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

 2. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016)  όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 3. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 4. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 5. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 6. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.  
 7. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-
09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 8. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 9. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-
03-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 10. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 
143/Α/28-06-2014) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 11. Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α). 
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 12. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» και ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209.  
 13. Το  άρθρο 18 Ν.4469/17(Φ.ΕΚ 62/3.5.2017) «Εξωδικαστικός μηχανισμός 
ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις». 
 14. Την αριθμ. 158/16 Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-2016): Έγκριση 
«Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης » (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ 4 του 
Ν.4412/16 (Α΄147) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των 
οδηγιών.  
 15. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίες 
συμπλήρωσης Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 
Ν. 4412/16. 
               16. Τις διατάξεις του Ν. 4605/2019 τροποποίηση Ν. 4412/2016 
 17. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχουν αναληφθεί οι 206/417/21-
3-2019 με ΑΔΑ:ΩΕΡΡΟΚΠΕ-ΘΣΙ,207/418/21-3-2019 με ΑΔΑ:ΩΒΨΥΟΚΠΕ-Φ09,208/419/21-3-
2019 με ΑΔΑ:Ψ1ΩΧΟΚΠΕ-ΑΩΩ,209/420/21-3-2019 με ΑΔΑ:64ΡΦΟΚΠΕ-7ΦΑ,210/421/21-3-
2019 με ΑΔΑ:755ΩΟΚΠΕ-4ΝΖ,211/422/21-3-2019 με ΑΔΑ:ΩΜ2ΡΟΚΠΕ-5ΣΓ,212/423/21-3-
2019 με ΑΔΑ:ΩΕΖ3ΟΚΠΕ-ΨΧ1 Αποφάσεις  Ανάληψης Υποχρέωσης και έχουν καταχωρηθεί 
στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Ν.Π.Δ.Δ. 
 18. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με Αριθμό Διαδικτυακής ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 

19REQ004657900/2019-03-21, με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ » και αριθμό πρωτοκόλλου 2286/21-3-2019. 

 19. Τις με αριθμό 55/2019 με ΑΔΑ:6ΜΠ3ΟΚΠΕ-Ξ76 & 68/2019 με  ΑΔΑ:6ΝΕΙΟΚΠΕ-

Ι5Τ αποφάσεις  του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα έγκριση δαπάνης– ψήφιση πίστωσης, 

έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, όρων δημοπράτησης και επιλογή κριτηρίου ανάθεσης για 

την διενέργεια του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» οικον. Έτος 2019 & δέσμευση 58.933,58€, η οποία έχει αναρτηθεί στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 19REQ004657900/2019-03-

21(εγκεκριμένο αίτημα). 

 20. Τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. για την ανωτέρω προμήθεια.                                                     
                                 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  
Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει 

της τιμής  για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο : 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» 

Η παραπάνω προμήθεια συνολικού προϋπολογισμού 58.933,58€ με Φ.Π.Α. και 

κωδικούς CPV 39830000-9 (Προϊόντα καθαρισμού),  θα εκτελεστεί σε διάστημα δώδεκα (12) 

μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο ή μέχρι εξαντλήσεως των 

προϊόντων(αριθ.1154/14-02-2019)σχετική μελέτη με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» του Ν.Π.Δ.Δ. 

 Η δαπάνη του ποσού των 58.933,58 € έχει προβλεφθεί στον τακτικό προϋπολογισμό του 

Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2019 και συγκεκριμένα στους Κ.Α. 10-6634.001,  Κ.Α. 10-

6634.002 , Κ.Α.60-6634.002,60-6634.003,60-6634.004,60-6634.005,60-6634.007 με τίτλο 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ». 
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Προσφορές γίνονται δεκτές για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα όπως 

περιγράφονται κατωτέρω. 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» 

I. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ    Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ 
ΟΜΑΔΑ Α  

Κ.Α. 10-6634.001 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΜ ΠΟΣ  Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ  

1 ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 2 ΚΙΛΑ ΤΕΜ 25 2,2 55 

2 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ ΣΚΟΝΗ 

(ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ) 900 gr  ΤΕΜ 25 2 50 

3 

ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 

ΡΟΥΧΩΝ 55 ΜΕΖΟΥΡΕΣ  ΤΕΜ 30 7,5 225 

4 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ 

(ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) 4 lt ΤΕΜ 55 2 110 

5 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 5 lt  ΤΕΜ 35 9 315 

6 

ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ  Η' ΚΑΨΟΥΛΑ  

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (ΠΑΚΕΤΟ 

40ΤΕΜ) ΤΕΜ 35 7,5 262,5 

7 

ΥΓΡΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ & 

ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 

ΠΙΑΤΩΝ (συσκ  4 lt) ΤΕΜ 35 6 210 

8 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 2 lt ΤΕΜ 70 1,5 105 

9 

ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 200 Μ ΤΕΜ. 70 3 210 

10 

ΛΑΔΟΚΟΛΛΕΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ(συσκ  

50 m) ΤΕΜ 70 5,5 385 

11 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 100Μ ΤΕΜ 70 5 350 

12 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΝΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ (400 gr) ΤΕΜ 50 3,3 165 
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13 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΤΙΦΤΗΣ(ΠΡΕΣΑ) 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΥΒΑ ΤΕΜ 20 33 660 

14 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 

((ΤΥΠΟΥ  vettex ) ΓΙΓΑΣ ΤΕΜ 120 1,5 180 

15 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΚΟΥΒΑΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙ ΤΕΜ 20 12 240 

16 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 

400ΓΡ ME ΚΟΝΤΑΡΙ & ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ ΤΕΜ 20 6,5 130 

17 

ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ 

(16 ΛΙΤΡΩΝ) ΤΕΜ 50 3,5 175 

18 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΟΥΒΑΣ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΟΣ  

(ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΡΟΤΣΙ) ΤΕΜ 8 70 560 

19 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ inox 1,30 

M (για σκούπα /σφουγγαρίστρα ) ΤΕΜ 100 0,63 63 

20 

ΣΚΟΥΠΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ 

(inox 1,30M) ΤΕΜ 60 2 120 

21 

ΣΚΟΥΠΕΣ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΕΜ 50 3 150 

22 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ( ΤΥΠΟΥ  vettex ) 

ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ(inox 1,30M) ΤΕΜ 30 2 60 

23 ΠΑΡΚΕΤΕΖΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ 60CM ΤΕΜ 30 7 210 

24 ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ  ΤΕΜ 70 0,8 56 

25 ΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΤΡΙΠΛΗ ΤΕΜ 15 14 210 

26 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ  2 

LT ΤΕΜ 700 4 2800 

27 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1lt  ΤΕΜ 700 0,75 525 

28 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ  ΣΕ ΣΚΟΝΗ 400 gr ΤΕΜ 90 2 180 
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29 

ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΑ – 

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ  ΣΕ ΦΙΑΛΗ  300ml ΤΕΜ 60 3 180 

30 

ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ( ΤΥΠΟΥ CIF ή 

ισοδύναμου)σε συσκ . 500 ml . ΤΕΜ 100 2 200 

31 

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 300ml 

με αντλία ΤΕΜ 100 1 100 

32 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 lt  ΤΕΜ 200 3,2 640 

33 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 500  ml ΤΕΜ 70 1,3 91 

34 ΛΙΠΟΔΙΑΛΥΤΙΚΟ (συσκ 750ml) ΤΕΜ 70 4,5 315 

35 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ΠΑΚ.70- 80 ΤΕΜ ΤΕΜ 900 1,3 1170 

36 ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ ΒΡΕΦΩΝ (500 ml) ΤΕΜ 25 6 150 

37 

ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΩΡΑ 12-25 ΚΙΛΩΝ 

(ΠΑΚ. ΕΩΣ 50ΤΕΜ) ΤΕΜ 510 15 7650 

38 

ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΩΡΑ 9-18 ΚΙΛΩΝ 

(ΠΑΚ.  ΕΩΣ 50ΤΕΜ) ΤΕΜ  400 15 6000 

39 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ  ( 

ΤΥΠΟΥ WETTEX Η’ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ) 

ΝΟ 3 ΔΙΑΣΤ 26*31,5 ΤΕΜ 400 0,7 280 

40 

ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ 

ΣΥΣΚ.20ΤΕΜ(ΔΙΑΦΑΝΗ) ΤΕΜ  200 1,24 248 

41 ΠΙΓΚΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑ ΤΕΜ  60 1,5 90 

42 

ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ  ΣΥΣΚ. 

100 ΤΕΜ (ΔΙΑΦΑΝΗ) ΤΕΜ  300 1 300 

43 

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 80Χ110 

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΡΟΛΟ ( 

8-9 ΤΕΜ) ΡΟΛΟ 250 1,6 400 

44 

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΓΑΣ 0,90 

Χ 1,20 – ΡΟΛΟ 10 ΤΕΜ ΡΟΛΟ 250 1,9 475 
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45 

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ( 50 Χ 50  ΧΟΝΔΡΕΣ 20 

ΤΕΜ ) ΤΕΜ 250 0,6 150 

46 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΗΛ. ΣΚΟΥΠΑΣ ΔΙΑΦ. 

ΤΥΠΩΝ (ΠΑΚΕΤΑ 5 ΤΕΜ) ΤΕΜ 40 12 480 

47 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΥΠΟΥ 

POLY – BAG) Νο 2 (50ΤΕΜ) 

(ΔΙΑΣΤ.24*35) ΤΕΜ 70 0,7 49 

48 ΣΙΔΕΡΟΠΑΝΟ ΓΙΓΑΣ( 50Χ1,40 ) ΤΕΜ 25 3 75 

49 ΣΥΡΜΑ ΧΟΝΔΡΟ ΤΕΜ 300 0,8 240 

50 ΣΥΡΜΑ ΨΙΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ  ΤΕΜ 200 1,2 240 

51 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ  ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ  

ΣΥΡΜΑ  ΤΕΜ 500 0,5 250 

52 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ 

(ΤΥΠΟΥ VIAKAL Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ)  

500 ml  ΤΕΜ 120 1,5 180 

53 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΑΛΙΩΝ ( 4  lt ) ΤΕΜ 30 11 330 

54 

ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ (500 ml )(με 

πιστολι ψεκασμου) ΤΕΜ 300 1,2 360 

55 ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙ  ΚΟΥΖΙΝΑΣ ( 1000 gr) ΤΕΜ 550 1,9 1045 

56 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΦΥΛΛΟ ΛΕΥΚΟ Α 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΒΑΡΟΣ  ΑΝΑ ΡΟΛΟ 130 

γρ ΤΕΜ) 3000 0,35 1050 

57 

ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΙΛΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

(100Τεμ) ΤΕΜ 700 1 700 

58 

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ( 70ΤΕΜ 

28 Χ 28) ΤΕΜ 700 0,45 315 

59 

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ  ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

ΠΑΚΕΤΟ (200ΤΕΜ ) ΤΕΜ 500 0,75 375 

60 ΦΙΑΛΕΣ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ 450 ML ΤΕΜ 12 4,5 54 

61 ΣΠΙΡΤΑ ΚΟΥΤI  TEM 2 0,07 0,14 

62 ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ΜΕΓΆΛΟΙ  TEM 8 0,5 4 
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63 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ 

(ΠΑΚ 4 ΤΕΜ) ΤΕΜ 49 1,5 73,5 

64 ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ( 1000 TEM) ΤΕΜ 30 2 60 

65 ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 4 LT  ΤΕΜ 30 0,8 24 

66 ΞΥΣΤΡΑ ΓΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ  ΤΕΜ 5 1,5 7,5 

67 ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΤΕΜ 6 25 150 

68 ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ  ΤΕΜ  2 1,5 3 

69 ΠΑΝΑΚΙΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ ΤΕΜ 17 1,8 30,6 

  ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ       33296,24 

  ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24%     0,24 7991,10 

  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  41.287,34 

 

 

Κ.Α.60.6634.002 (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) 

             

 Α/Α/              ΕΙΔΟΣ   ΠΟΣΟΤΗΤΑ TIMH  ΣΥΝΟΛΟ 

1 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΦΥΛΛΟ ΛΕΥΚΟ 

Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΒΑΡΟΣ  ΑΝΑ 

ΡΟΛΟ 130 γρ TEM 80 0,35 28 

2 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ - 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ  2 LT TEM 5 4 20 

3 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1lt  TEM 6 0,75 4,5 

4 

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ  ΣΕ ΣΚΟΝΗ 400 

gr ΤΕΜ 2 2 4 

5 

ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΑ – 

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ  ΣΕ ΦΙΑΛΗ  

300ml ΤΕΜ 2 3 6 

6 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ 

(ΤΥΠΟΥ VIAKAL Η 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ)  500 ml  ΤΕΜ 2 1,5 3 
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7 

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 

300ml με αντλία TEM 2 1 2 

8 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 lt  TEM 2 3,2 6,4 

9 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ  ( 

ΤΥΠΟΥ WETTEX Η’ 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ) ΝΟ 3 ΔΙΑΣΤ 

26*31,5 TEM 4 0,7 2,8 

10 

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΓΑΣ 

0,90 Χ 1,20 – ΡΟΛΟ 10 ΤΕΜ ΡΟΛΟ 4 1,9 7,6 

11 

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ( 50 Χ 50  ΧΟΝΔΡΕΣ 

20 ΤΕΜ ) TEM 4 0,6 2,4 

12 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ  ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ  

ΣΥΡΜΑ  TEM 4 0,5 2 

13 

ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ (500 ml )(με 

πιστολι ψεκασμου) TEM 3 1,2 3,6 

14 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 400ΓΡ ME 

ΚΟΝΤΑΡΙ & ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ ΤΕΜ 1 6,5 6,5 

15 

ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΕ 

ΣΤΙΦΤΗ (16 ΛΙΤΡΩΝ) ΤΕΜ 1 3,5 3,5 

16 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ inox 

1,30 M (για σκούπα 

/σφουγγαρίστρα ) ΤΕΜ 1 0,63 0,63 

17 

ΣΚΟΥΠΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΙΚΟ 

ΚΟΝΤΑΡΙ (inox 1,30M) ΤΕΜ 1 2 2 

18 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ( ΤΥΠΟΥ  

vettex ) ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ(inox 

1,30M) ΤΕΜ 1 2 2 

19 

ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ 

ΚΟΝΤΑΡΙ  ΤΕΜ 1 0,8 0,8 

  ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ       107,73 

  ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24%     0,24 25,8552 

  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ        133,59 
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Κ.Α. 60.6634.003 (ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ) 

 

 Α/Α/              ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ 

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α  ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΟ 

1 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ 

ΠΕΤΣΕΤΕΣ  ( ΤΥΠΟΥ 

WETTEX Η’ 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ) ΝΟ 3 

ΔΙΑΣΤ 26*31,5 ΤΕΜ 5 0,7 3,5 

2 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΝΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ (400 

gr) ΤΕΜ 4 3,3 13,2 

3 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 

ΣΤΙΦΤΗΣ(ΠΡΕΣΑ) 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΚΟΥΒΑ ΤΕΜ 3 33 99 

4 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 

((ΤΥΠΟΥ  vettex ) ΓΙΓΑΣ ΤΕΜ 10 1,5 15 

5 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ 

ΚΟΥΒΑΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΓΙΑ 

ΚΑΡΟΤΣΙ ΤΕΜ 5 12 60 

6 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 400ΓΡ 

ME ΚΟΝΤΑΡΙ & 

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ ΤΕΜ 5 6,5 32,5 

7 

ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 

ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ (16 

ΛΙΤΡΩΝ) ΤΕΜ 5 3,5 17,5 

8 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΚΟΥΒΑΣ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 

ΔΙΠΛΟΣ  (ΠΛΗΡΕΣ 

ΚΑΡΟΤΣΙ) ΤΕΜ 2 70 140 

9 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 

ΚΟΝΤΑΡΙ inox 1,30 M 

(για σκούπα 

/σφουγγαρίστρα ) ΤΕΜ 5 0,63 3,15 
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10 

ΣΚΟΥΠΕΣ ΜΕ 

ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ 

(inox 1,30M) ΤΕΜ 5 2 10 

11 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ( 

ΤΥΠΟΥ  vettex ) ΜΕ 

ΚΟΝΤΑΡΙ(inox 1,30M) ΤΕΜ 5 2 10 

12 

ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ 

ΚΟΝΤΑΡΙ  ΤΕΜ 5 0,8 4 

13 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ - 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ  2 LT ΤΕΜ 25 4 100 

14 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

1lt  ΤΕΜ 40 0,75 30 

15 

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ  ΣΕ 

ΣΚΟΝΗ 400 gr ΤΕΜ 5 2 10 

16 

ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΑ – 

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ  ΣΕ 

ΦΙΑΛΗ  300ml ΤΕΜ 5 3 15 

17 

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 

ΧΕΡΙΩΝ 300ml με 

αντλία ΤΕΜ 15 1 15 

18 

ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 

4 lt  ΤΕΜ 10 3,2 32 

19 

ΣΑΚΟΙ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

80Χ110 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ 

ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΡΟΛΟ ( 8-

9 ΤΕΜ) ΡΟΛΟ 20 1,6 32 

20 

ΣΑΚΟΙ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΓΑΣ 

0,90 Χ 1,20 – ΡΟΛΟ 10 

ΤΕΜ ΡΟΛΟ 20 1,9 38 

21 

ΣΑΚΟΙ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ( 50 Χ 50  

ΧΟΝΔΡΕΣ 20 ΤΕΜ ) ΤΕΜ 15 0,6 9 

22 ΣΥΡΜΑ ΧΟΝΔΡΟ ΤΕΜ 35 0,8 28 

23 

ΣΥΡΜΑ ΨΙΛΟ ΓΙΑ 

ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ  ΤΕΜ 35 1,2 42 
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24 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ  

ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ  ΣΥΡΜΑ  ΤΕΜ 35 0,5 17,5 

25 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΑΛΑΤΩΝ (ΤΥΠΟΥ 

VIAKAL Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ)  

500 ml  ΤΕΜ 35 1,5 52,5 

26 

ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ (500 

ml )(με πιστολι 

ψεκασμου) ΤΕΜ 35 1,2 42 

27 

ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙ  ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

( 1000 gr) ΤΕΜ 100 1,9 190 

28 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΦΥΛΛΟ 

ΛΕΥΚΟ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΒΑΡΟΣ  ΑΝΑ ΡΟΛΟ 130 

γρ ΤΕΜ) 200 0,35 70 

29 

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 

ΛΕΥΚΕΣ ( 70ΤΕΜ 28 Χ 

28) ΤΕΜ 100 0,45 45 

30 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 

ΠΙΑΤΩΝ (ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ 

ΧΕΡΙ) 4 lt ΤΕΜ 15 2 30,00 

  ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ       1.205,85 

  ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24%     0,24 289,40 

  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ        1.495,25 

 

 

Κ.Α.60.6634.004 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ) 

 Α/Α/              ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ 

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α   ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΟ 

1 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ 

ΠΕΤΣΕΤΕΣ  ( ΤΥΠΟΥ 

WETTEX Η’ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ) 

ΝΟ 3 ΔΙΑΣΤ 26*31,5 ΤΕΜ 40 0,7 28 

2 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 

((ΤΥΠΟΥ  vettex ) ΓΙΓΑΣ ΤΕΜ 5 1,5 7,5 

3 

ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 

ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ (16 ΛΙΤΡΩΝ) ΤΕΜ 5 3,5 17,5 
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4 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ 

inox 1,30 M (για σκούπα 

/σφουγγαρίστρα ) ΤΕΜ 5 0,63 3,15 

5 

ΣΚΟΥΠΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΙΚΟ 

ΚΟΝΤΑΡΙ (inox 1,30M) ΤΕΜ 5 2 10 

6 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ( 

ΤΥΠΟΥ  vettex ) ΜΕ 

ΚΟΝΤΑΡΙ(inox 1,30M) ΤΕΜ 5 2 10 

7 

ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ 

ΚΟΝΤΑΡΙ  ΤΕΜ 5 0,8 4 

8 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ - 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ  2 LT ΤΕΜ 50 4 200 

9 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

1lt  ΤΕΜ 50 0,75 37,5 

10 

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ  ΣΕ 

ΣΚΟΝΗ 400 gr ΤΕΜ 6 2 12 

11 

ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΑ – 

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ  ΣΕ 

ΦΙΑΛΗ  300ml ΤΕΜ 6 3 18 

12 

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 

ΧΕΡΙΩΝ 300ml με αντλία ΤΕΜ 6 1 6 

13 

ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 

lt  ΤΕΜ 6 3,2 19,2 

14 

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

80Χ110 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΜΕ 

ΚΟΡΔΟΝΙ ΡΟΛΟ ( 8-9 

ΤΕΜ) ΡΟΛΟ 6 1,6 9,6 

15 

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ( 50 Χ 50  

ΧΟΝΔΡΕΣ 20 ΤΕΜ ) ΤΕΜ 6 0,6 3,6 

16 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ  ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

ΜΕ  ΣΥΡΜΑ  ΤΕΜ 30 0,5 15 

17 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΑΛΑΤΩΝ (ΤΥΠΟΥ VIAKAL 

Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ)  500 ml  ΤΕΜ 10 1,5 15 

18 
ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ (500 ml 

ΤΕΜ 10 1,2 12 
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)(με πιστολι ψεκασμου) 

19 

ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙ  ΚΟΥΖΙΝΑΣ ( 

1000 gr) ΤΕΜ 10 1,9 19 

20 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΦΥΛΛΟ 

ΛΕΥΚΟ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΒΑΡΟΣ  ΑΝΑ ΡΟΛΟ 130 

γρ ΤΕΜ) 340 0,35 119 

  

      566,05            ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24%     0,24 135,85 

  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ        701,90 

 

 

Κ.Α.60.6634.005 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ  ) 

 

 Α/Α/              ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ 

ΠΟΣΟΣΤΗΤ

Α   ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΟ 

1 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ 

ΠΕΤΣΕΤΕΣ  ( ΤΥΠΟΥ 

WETTEX Η’ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ) 

ΝΟ 3 ΔΙΑΣΤ 26*31,5 ΤΕΜ 20 0,7 14 

2 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 

((ΤΥΠΟΥ  vettex ) ΓΙΓΑΣ ΤΕΜ 10 1,5 15 

3 

ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΕ 

ΣΤΙΦΤΗ (16 ΛΙΤΡΩΝ) ΤΕΜ 10 3,5 35 

4 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ 

inox 1,30 M (για σκούπα 

/σφουγγαρίστρα ) ΤΕΜ 10 0,63 6,3 

5 

ΣΚΟΥΠΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΙΚΟ 

ΚΟΝΤΑΡΙ (inox 1,30M) ΤΕΜ 10 2 20 

6 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ( ΤΥΠΟΥ  

vettex ) ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ(inox 

1,30M) ΤΕΜ 10 2 20 

7 

ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ 

ΚΟΝΤΑΡΙ  ΤΕΜ 2 0,8 1,6 

8 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ - 

ΤΕΜ 50 4 200 
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ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ  2 LT 

9 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

1lt  ΤΕΜ 50 0,75 37,5 

10 

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ  ΣΕ 

ΣΚΟΝΗ 400 gr ΤΕΜ 5 2 10 

11 

ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΑ – 

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ  ΣΕ 

ΦΙΑΛΗ  300ml ΤΕΜ 5 3 15 

12 

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 

ΧΕΡΙΩΝ 300ml με αντλία ΤΕΜ 10 1 10 

13 

ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 

lt  ΤΕΜ 5 3,2 16 

14 

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

80Χ110 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΜΕ 

ΚΟΡΔΟΝΙ ΡΟΛΟ ( 8-9 

ΤΕΜ) ΡΟΛΟ 10 1,6 16 

15 

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ( 50 Χ 50  

ΧΟΝΔΡΕΣ 20 ΤΕΜ ) ΤΕΜ 15 0,6 9 

16 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ  ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

ΜΕ  ΣΥΡΜΑ  ΤΕΜ 15 0,5 7,5 

17 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΑΛΑΤΩΝ (ΤΥΠΟΥ VIAKAL 

Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ)  500 ml  ΤΕΜ 5 1,5 7,5 

18 

ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ (500 ml 

)(με πιστολι ψεκασμου) ΤΕΜ 4 1,2 4,8 

19 

ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙ  ΚΟΥΖΙΝΑΣ ( 

1000 gr) ΤΕΜ 5 1,9 9,5 

20 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΦΥΛΛΟ 

ΛΕΥΚΟ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΒΑΡΟΣ  ΑΝΑ ΡΟΛΟ 130 

γρ ΤΕΜ) 140 0,35 49 

         503,70            ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24%     0,24 120,89 
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  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ        624,59 

 

Κ.Α.60.6634.007 (KHΦΗ  )       

 Α/Α/              ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΟ 

1 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ  

( ΤΥΠΟΥ WETTEX Η’ 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ) ΝΟ 3 ΔΙΑΣΤ 

26*31,5 ΤΕΜ 8 0,7 5,6 

2 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ((ΤΥΠΟΥ  

vettex ) ΓΙΓΑΣ ΤΕΜ 3 1,5 4,5 

3 

ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΕ 

ΣΤΙΦΤΗ (16 ΛΙΤΡΩΝ) ΤΕΜ 2 3,5 7 

4 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ 

inox 1,30 M (για σκούπα 

/σφουγγαρίστρα ) ΤΕΜ 2 0,63 1,26 

5 

ΣΚΟΥΠΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΙΚΟ 

ΚΟΝΤΑΡΙ (inox 1,30M) ΤΕΜ 2 2 4 

6 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ( ΤΥΠΟΥ  

vettex ) ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ(inox 

1,30M) ΤΕΜ 2 2 4 

7 

ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ 

ΚΟΝΤΑΡΙ  ΤΕΜ 2 0,8 1,6 

8 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ - 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ  2 LT ΤΕΜ 15 4 60 

9 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1lt  ΤΕΜ 15 0,75 11,25 

10 

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ  ΣΕ ΣΚΟΝΗ 

400 gr ΤΕΜ 2 2 4 

11 

ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΑ – 

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ  ΣΕ ΦΙΑΛΗ  

300ml ΤΕΜ 2 3 6 

12 

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 

300ml με αντλία ΤΕΜ 3 1 3 

13 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 lt  ΤΕΜ 3 3,2 9,6 
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14 

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

80Χ110 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΜΕ 

ΚΟΡΔΟΝΙ ΡΟΛΟ ( 8-9 ΤΕΜ) ΡΟΛΟ 15 1,6 24 

15 

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ( 50 Χ 50  

ΧΟΝΔΡΕΣ 20 ΤΕΜ ) ΤΕΜ 17 0,6 10,2 

16 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ  ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ  

ΣΥΡΜΑ  ΤΕΜ 17 0,5 8,5 

17 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ 

(ΤΥΠΟΥ VIAKAL Η 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ)  500 ml  ΤΕΜ 5 1,5 7,5 

18 

ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ (500 ml )(με 

πιστολι ψεκασμου) ΤΕΜ 5 1,2 6 

19 

ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙ  ΚΟΥΖΙΝΑΣ ( 

1000 gr) ΤΕΜ 10 1,9 19 

20 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΦΥΛΛΟ 

ΛΕΥΚΟ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΒΑΡΟΣ  

ΑΝΑ ΡΟΛΟ 130 γρ ΤΕΜ) 280 0,35 98 

         295,01            ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24%     0,24 70,80 

  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ        365,81 

 

                                                                    ΟΜΑΔΑ Β. 

Κ.Α.10-6634.002 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΣΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΗΛΛΕΓΥΗΣ 

 Α/Α ΕΙΔΟΣ  ΜΜ ΠΟΣ ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ( 70ΤΕΜ 28 Χ 28)  ΤΕΜ 250 0,45 112,5 

2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΥΣΚ (110 γρ ) ΤΕΜ  250 0,86 215 

3 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΣΚ  16 ΡΟΛΩΝ ( ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ 

ΡΟΛΟ 130 gr ) ΤΕΜ 350 4 1400 

4 ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ (100 ml) ΤΕΜ 300 1,5 450 

5 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ (300 ml) ΤΕΜ  300 1 300 





 

17 

6 ΣΑΠΟΥΝΙ (100gr) ΤΕΜ  300 0,9 270 

7 ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ (400 ml) TEM 300 3 900 

8 ΣΑΜΠΟΥΑΝ (400 ml ) ΤΕΜ 200 3 600 

9 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ (ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ 

ΧΕΡΙ)  (500 ml ) TEM 150 1,5 225 

10 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ ΣΚΟΝΗ 

(ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ )  (420 gr) TEM  160 1 160 

11 

ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 

εως  30 ΜΕΖΟΥΡΕΣ TEM   200 6 1200 

12 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 10 Μ ΤΕΜ 120 1,5 180 

13 ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ 25 ΤΕΜ ΤΕΜ  280 3 840 

14 ΠΑΝΕΣ (ΤΥΠΟΥ  SLIPAD) 20 TEM ΤΕΜ 150 7 1050 

15 ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΩΡΑ 9-18 ΚΙΛΩΝ (ΠΑΚ. 50ΤΕΜ) ΤΕΜ 160 20 3200 

16 ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ Super market κιλού ΚΙΛΟ  180 1,5 270 

17 ΧΑΡΤΟΚΟΥΤΙΑ ΤΕΜ 180 1 180 

  ΣΥΝΟΛΟ       11.553 

  ΦΠΑ 24%       2.772,60 

  ΣΥΝΟΛΟ        14.325,10 

      Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. 

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Ν.Π.Δ.Δ., την 

16/04/2019 και ώρα 09:30 - 10:00 π.μ. (καταληκτική ώρα κατάθεσης προσφοράς ενώπιον 

της Επιτροπής) στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» -ΑΒΕΡΩΦ 6-45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής την προσφορά τους 

στην ανωτέρω ημερομηνία και ώρα ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα 

σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο του Ν.Π.Δ.Δ. , οδός  ΑΒΕΡΩΦ 6 Ιωάννινα Τ.Κ. 

45221, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, 

δηλαδή την 15/04/2019 και ώρα 14:30 μ.μ. . Προσφορά που κατατίθεται στο πρωτόκολλο 

μετά την ανωτέρω ημερομηνία/ώρα είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και 

επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.  

Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν 

έγκαιρα στο Ν.Π.Δ.Δ. επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να 

αποσφραγιστούν. 
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Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα 

Διακήρυξη ως και τα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α’» 

2 ΕΙΔΙΚΟΙ   ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β’» 

3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ’» 

4 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ’» 

5 ΜΕΛΕΤΗ ………….- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε΄» 

6 ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ΄» 

 

Κανένας υποψήφιος δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές 

απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος 

διαγωνισμού.  

Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων και πρόσθετων 

πληροφοριών υποψήφιων συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της 

παρούσας διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία μας το αργότερο τέσσερις 

(4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία  που ορίζεται για την παραλαβή των 

προσφορών. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με 

τροποποίηση ή μη των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της 

ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της από την εν λόγω προμήθεια σε κάθε 

στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου 

στους Υποψηφίους.  

Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των 

Προσφορών από τους Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους βαρύνουν εξ 

ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.  

Η παρούσα Διακήρυξη  

 Θα αναρτηθεί:  

1. στην Ιστοσελίδα του Δήμου  Ιωαννιτών, www. ioannina.gr.] 

2. στην Ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» www.okpapa.gr 

3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ( ΚΗΜΔΗΣ) της Γενικής 

Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.  

4. στον Ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr. (περίληψη της 

παρούσας Διακήρυξης) 

 Θα δημοσιευθεί  

1. σε μία τοπική εφημερίδα (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) 

Η δαπάνη της δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Οι 

παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας 

και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο Δήμο 

και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας 

διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της 

Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
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Για κάθε πληροφορία τεχνικού περιεχομένου επί της Μελέτης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 

να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.ΑΠ.Α.», και στο 

τηλ. 26510 54067 καθώς και για  διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης . 

Συνοπτικά Στοιχεία 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης 
& Προσχολικής  Αγωγής» 

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 
βάσει τιμής 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 16/04/2019 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Γραφεία Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.»-Αβέρωφ 6-45221 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 120 ημέρες 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Σύμφωνα με το Παράρτημα Δ’ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με το Παράρτημα Δ΄ 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι 

εξαντλήσεως των προϊόντων  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» - ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

           (ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό 2640/04-04/2019)                             

                                         ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

             ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 

                                     

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :  

(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε 

τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται 

επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.  

(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται 

επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  

(γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της 

παρούσης  

(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο 

αντικείμενο της παρούσης  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή 

προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να 

πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής 

μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.  
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ΑΡΘΡΟ 2ο  : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν επί αποδείξει, 

έγγραφη προσφορά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο του Ν.Π.Δ.Δ. 

«Ο.Κ.Π.Α.Π.Α», το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του 

διαγωνισμού, δηλαδή την 15/04/2019 και μέχρι την 14.30μ.μ.ή να την καταθέσουν  

ενώπιον της επιτροπής την 16/04/2019 και ώρα 9.30-10.00π.μ., στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. 

–ΑΒΕΡΩΦ 6- 3ος όροφος –ΙΩΑΝΝΙΝΑ. Δε λαμβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε 

υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν 

έφθασαν στο Ν.Π.Δ.Δ. έγκαιρα. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους 

προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.   

ΑΡΘΡΟ 3ο  : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.  

Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με το 

αρ. 92 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης, τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.  

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει κατά την κατάθεσή του να συνοδεύεται από αίτηση 

συμμετοχής στο διαγωνισμό, στην οποία ο προσφέρων αναφέρει τα πλήρη στοιχεία 

επικοινωνίας του. Σε περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας του διαγωνισμού 

πρόκειται να παρασταθεί εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, η ανωτέρω αίτηση θα 

πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία αυτού. Επισημαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση, 

ο εκάστοτε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος οφείλει κατά το στάδιο του διαγωνισμού που 

θα παρευρεθεί να καταθέσει ιδιοχείρως στην επιτροπή παραστατικό εκπροσώπησης.  

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του 

διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 

χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα 

έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη 

«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν 

γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει 

πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει 

ως εμπιστευτικές. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 

εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, 

αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 

εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.  

Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων 

ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του Π.Δ. 28/2015.  

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 

προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ 

των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες 
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γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές 

υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά 

έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/19841 (Α' 

188).  

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και 

που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα 

επικυρωμένα2,  και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη 

μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά 

την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από 

ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού 

που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης 

είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας  του 

προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα “Apostile” σύμφωνα με 

την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο 

κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

«Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους 

στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της 

εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 

συνταχθεί το έγγραφο.». Με την παράγραφο 7αβ του άρθρου 43 του 

Ν.4605/2019 αποσαφηνίζεται ότι τα αλλοδαπά έγγραφα που υποβάλλονται στο στάδιο 

κατακύρωσης πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται με επικυρωμένη μετάφραση. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική3. 

Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ  αυτής και του 

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την  

αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων. 

Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Υπηρεσίας (σε όλες τις βαθμίδες της) 

και του αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την 

Υπηρεσία.  

Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, και 

μέσα σε  σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στov oπoίo θα αναγράφονται ευκρινώς:                                

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

                                                           
1

 
παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16  

2
 

 Είτε από το αρμόδιο Προξενείο του προσφέροντος, είτε με την επίθεση της σφραγίδας 
«APOSTILE» σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
3

 
 παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16 

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/
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Β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 

γ. Ο τίτλος της σύμβασης. 

δ Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών). 

ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

                             

Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :  

α. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο 

οποίος περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος παραρτήματος 

δικαιολογητικά συμμετοχής (αρ. 93 του Ν.4412/16).  

β. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος 

περιέχει τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 6 του παρόντος 

παραρτήματος (αρ.94 του Ν.4412/16) . 

γ. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο 

οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα 

αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος παραρτήματος (αρ.95 του Ν.4412/16). 

Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ     

Από το διαγωνισμό αποκλείονται :  

1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 73 του 

Ν.4412/2016. Ειδικότερα, αποκλείονται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εκδοθεί 

σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - 

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 

του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - 

μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης -πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 

και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 

οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης - πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
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22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 

166),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας  ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 

της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης -πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).» 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά : 

αα) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), στους διαχειριστές. 

ββ) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

δδ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 

προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.  

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε 

οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:  

α) Γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 

αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί 

από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με 

διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και  

β) Μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται 
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όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους. 

γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του 

οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 

λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις 

επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 

υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή 

«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο 

(2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.4 

3. Επίσης αποκλείονται: 

 α) Υποψήφιοι που έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 

έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 

διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16,  

β) Υποψήφιοι που τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 

ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει 

τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 

νόμου,  

γ) Υποψήφιοι που συνήψαν συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) Υποψήφιοι που έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης 

που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

ε) Υποψήφιοι που έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού 

ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν 

                                                           
4 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 Ν.4488/17 ,η ανωτέρω ρύθμιση καταλαμβάνει 

διαδικασίες που εκκινούν από 13-11-2017 και δεν αφορά διαδικασίες που ήδη έχουν 

εκκινήσει   
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είναι σε θέση να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 79 του Ν.4412/16, 

στ) Υποψήφιοι που επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή 

να παράσχουν εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

ζ) Υποψήφιοι που έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 

αμφιβόλω την ακεραιότητα τους.  

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές 

αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων 

ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των 

ανωτέρω παραγράφων. 

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής τοποθετούνται υποχρεωτικά τα 

αναφερόμενα κατωτέρω : 

Α. Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς δεν βρίσκονται 

σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης, προσκομίζουν κατά 

την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το Τυποποιημένο έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ 4  του Ν.4412/16. Το Τ.Ε.Υ.Δ. αποτελεί 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ5 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους 

προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 

15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην 

ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ). 

Το ανωτέρω Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης  Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) υπογράφεται και 

υποβάλλεται από τους  υποψήφιους  αφού συμπληρωθεί. 

Σημείωση (1) : Υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ  

Κατά την υποβολή του  Τ.Ε.Υ.Δ είναι δυνατή με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση 

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών 

προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν και ότι ο οικονομικός 

φορέας  δεν βρίσκεται στις καταστάσεις του άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης.  

                                                           
5 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά 

με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, ..., 

Μέρος VI Τελικές δηλώσεις  

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται 

ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 

εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.6Με 

την παράγραφο 6 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019 προστίθεται παρ. 4  στο άρθρο 79Α 

που προβλέπει ότι το ΤΕΥΔ κατά περίπτωση μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

ΑΡΘΡΟ 6ο  : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά 

που τεκμηριώνουν, επί ποινή αποκλεισμού, τη συμφωνία της τεχνικής προσφοράς του 

προσφέροντα με τα όσα αναφέρονται και απαιτούνται στην αριθ. 1154/14-02-2019 Μελέτη 

του Ν.Π.Δ.Δ. 

Ειδικότερα κάθε υποψήφιος οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλει με τα 

τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του, το σύνολο των απαιτούμενων πιστοποιητικών, 

δηλώσεων, και λοιπών διασφαλίσεων που τυχόν απαιτούνται από την ανωτέρω Μελέτη.  

 Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό λόγω του 

μεγάλου όγκου να τoπoθετηθoύv στο κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και 

ακoλoυθoύv το κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.  

Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 

εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία.  

ΑΡΘΡΟ 7ο  : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ με συμπλήρωση από τους 

συμμετέχοντες του εντύπου της οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται στη μελέτη 

1154/14-02-2019. 

Η τιμή της προς εκτέλεσης προμήθειας δίνεται ανά μονάδα .Η κατακύρωση θα γίνει στη 

συνολικά χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ομάδων Α & Β .  

Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (νόμιμες κρατήσεις και 

εισφορές υπέρ τρίτων και λοιπές σχετικές δαπάνες), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Στο φάκελο της Οικονομικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού μόνο τα 

οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 

Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια 

Επιτροπή. 

Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της οικονομικής προσφοράς 

κατισχύουν τα αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη  γνωμοδότησή της Επιτροπής του διαγωνισμού. 

                                                           
6 Άρθρο 79Α όπως προστέθηκε στον Ν.4412/16 με την παρ 13 του άρθρου 107 Ν.4497/17    

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/
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Σε περιπτώσεις προϊόντων που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση 

της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ».  

Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», 

θεωρείται αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.  

Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Η οικονομική επιτροπή  διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι 

ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο της προμήθειας), οι δε προμηθευτές υποχρεούνται 

να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας 

Αρχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο αρ. 88 του ν.4412/16.  

Προσφορές που υπερβαίνουν το ύψος της προϋπολογισθείσας δαπάνης απορρίπτονται. 

Χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται το διάστημα των 120 ημερών από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής της στο παρόντα διαγωνισμό. 

ΑΡΘΡΟ 8Ο  : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο 

διενέργειας του διαγωνισμού και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή), 

παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 

εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία 

και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς .  

2.Η Επιτροπή θα προβεί στην  αποσφράγιση των προσφορών την 16/04/2019 

3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  

Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  

Μονογράφονται οι φάκελοι με τις ενδείξεις "Δικαιολογητικά Συμμετοχής", "Τεχνική 

Προσφορά" και "Οικονομική Προσφορά".  

Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής.  

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής δε γίνουν 

αποδεκτά, δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.  

Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έγιναν αποδεκτά, 

αποσφραγίζονται οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, μovoγράφovται δε και 

σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο 

αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο (εκτός από τα prospectus).  

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται στη διακήρυξη. 

Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.  
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Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 

κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της 

απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία 

άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο 

μέσο. 

Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών 

λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που 

προσφέρθηκαν. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε πρακτικό α) όσων υπέβαλαν 

προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών και τα αποτελέσματα 

του ελέγχου αυτών, β) των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς και τα αποτελέσματα του 

ελέγχου αυτών, γ) των οικονομικών προσφορών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών. 

Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον πάροχο με τη χαμηλότερη τιμή εκ των παρόχων των 

οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και 

τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. 

Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του 

αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων (άρθρο 90 

παρ. 1 Ν. 4412/16). 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου .Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 

του Ν.4412/16, η προθεσμία άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ημέρες από την 

κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος προμηθειών, κοινοποιεί αμέσως την απόφαση 

ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα με κάθε 

πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί 

αποδείξει. 

Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 

δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

ΑΡΘΡΟ 9Ο  : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, με την ανωτέρω απόφαση, η Αναθέτουσα 

Αρχή, του κοινοποιεί έγγραφη πρόσκληση να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) 

ημερών, σε σφραγισμένο φάκελο σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, 

τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 

4412/2016, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που 

προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016 και Ν.4605/2019.Ο φάκελος αφού 

πρωτοκολληθεί από την αναθέτουσα αρχή, παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.: 
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α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι 

δεν έχουν εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα 

αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι :  

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για 

κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, 

της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 

αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό 

καταδικαστικές αποφάσεις. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

αα) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές. 

ββ) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

δδ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 

προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

  

(2) Πιστοποιητικό  έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 

δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης η δεν τελούν υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή η από δικαστήριο η δεν έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού η δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες η δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία , προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης είναι ενήμεροι ως 

προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι 

μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης ( παρ. 2 του άρθρου 75 Ν.4605/2019) 

(5)  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα  ως ακολούθως : 

α. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 
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 Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία  καθώς   

και τις μεταβολές του. 

(6) Τα παραστατικά εκπροσώπησης  

      α. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων : 

 Εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, 

απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη 

για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή  

β. ΓΙΑ  ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες 

Νομιμοποιητικά έγγραφα  νομικών προσώπων ως ακολούθως : 

β.1)Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας 

Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) : 

α) Το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο 

ισχύον καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας,  

β) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία 

να προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν 

επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα 

αντίστοιχα ΦΕΚ. 

Β.2) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ ή Ι.Κ.Ε)       

α) Το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και 

το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας. 

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 

Παραστατικά  εκπροσώπησης νομικών  προσώπων  ως ακολούθως : 

 Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.), απόφαση 

των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσμεύοντος 

φυσικού προσώπου ή οργάνου, κάθε προσφέροντος για την έγκριση συμμετοχής 

του στο διαγωνισμό, για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου καθώς και του τυχόν 

αντικλήτου του στο διαγωνισμό (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του 

υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί 

κατά τις κείμενες διατάξεις).  

 Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης 

της κοινοπραξίας.  

 Σε  περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε 

περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. η 

Ι.Κ.Ε)  
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γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά . 

Σημειώνεται ειδικά ότι: 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα 

παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 

αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του 

ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση 

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. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη 

δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα 

έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές 

καταστάσεις. 

δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες,  

(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην 

Ένωση. 

 

(7) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 

Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 

προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο 

(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης 

συμμετοχής.» Με την παρ. Α.1 του άρθρου 39 του Ν. 4488/17 προστέθηκε η περίπτ. γ' της 

παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ως υποχρεωτικός λόγος αποκλεισμού. Επειδή, 

όμως, ακόμη δεν έχει καταστεί εφικτή η έκδοση πιστοποιητικού του ΣΕΠΕ έχει προστεθεί 

διοικητικό βάρος από την αντικατάσταση του δικαιολογητικού αυτού με ένορκη βεβαίωση. 

Για τον λόγο αυτό με την παράγραφο 7αα του άρθρου 43 τουΝ.4605/2019 

αναδιατυπώνεται η παράγραφος 2 του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) ώστε το 

συγκεκριμένο δικαιολογητικό να μην υποκαθίσταται υποχρεωτικά από ένορκη βεβαίωση, 

αλλά να αρκεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 

σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον 

αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή  ανακριβή,  απορρίπτεται η προσφορά 

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-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/
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του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των 

ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από 

τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών,  απορρίπτεται η 

προσφορά του προσωρινού αναδόχου  και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς 

να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από 

τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα 

και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74  η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων 

ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια η διαδικασία 

ματαιώνεται. 

 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο 

αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη 

ματαίωση της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους είτε κατακύρωσης της 

σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται 

με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 . 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 

που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του 

Ν.4412/16 

ΑΡΘΡΟ 10ο  : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει : 

α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες ή για μεγαλύτερες ή 

μικρότερες ποσότητες από τις αναγραφόμενες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ.105 του 

Ν.4412/16. 

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 

103 και 106 του Ν.4412/16. 
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2. Σύμφωνα με το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα 

για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης 

ΑΡΘΡΟ 11ο  : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 

επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης ένστασης του άρθρου 127 Ν.4412/16, 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο,  

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, προσκαλεί 

τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία 

που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες  από την κοινοποίηση σχετικής 

έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής 

εκτέλεσης. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 

πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει 

για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

ΑΡΘΡΟ 12ο  : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση ισχύει για δώδεκα μήνες από  την ημερομηνία υπογραφής της ή μέχρι 
εξαντλήσεως των ποσοτήτων εφόσον επέλθει νωρίτερα. 

ΑΡΘΡΟ 13ο  : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16& του 

Ν.4605/2019, β) οι όροι της παρούσας σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός 

Κώδικας. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν 

θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με 

το άρθρο 202 του Ν.4412/16 : 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που 

παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το 

αρμόδιο όργανο, 

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη, 
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γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις, 

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  

ΑΡΘΡΟ 14ο  : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών ή / και παραδοτέων στον ανάδοχο θα 

γίνει, μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή / 

και παραδοτέων από την Επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται σύμφωνα με την 

παράγραφο 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 . Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την 

πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών 

ή / και παραδοτέων. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο 

Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού 

στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται 

με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., άρθρο 44 του Ν.4605/2019, ( Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 

Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της 

κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ,όπως κάθε 

φορά ισχύει, διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, και επί του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 

20%. 

β) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών )  η 

οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης. Επί  της κράτησης αυτής υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και επί 

του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 20% 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος . 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή  και αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα 

του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-44-25/




 

35 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16( ήτοι εάν ο ανάδοχος 

δεν προσέλθει να  υπογράψει σύμβαση, μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 

πρόσκληση ) 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 

αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον 

συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται 

στο άρθρο 206 του ν.4412/16 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 

σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 

αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 

σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, (ήτοι του Δημοτικού 

Συμβουλίου) ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 

καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης. 

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο 

των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του 

Ν.4412/16. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 16ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το δημοτικό συμβούλιο  μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, 

να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ 

τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 17ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέρη 

της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που 

κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 ( Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 

δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α –Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να 
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παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε 

αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν 

είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, αλλιώς η 

προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι 

εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 

μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται αριθμητικώς και 

ολογράφως σε ευρώ (€). 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης : 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει 

πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με 

ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. 

(άρθρο 72 του Ν.4412/16), και θα ισχύει για δώδεκα (12) μήνες. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/16, η οποία 

συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει 

πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 

ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός Φ.Π.Α.. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 

του αναδόχου. 

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή 

της προμήθειας/υπηρεσίας, την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων και 

την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσης της, το οφειλόμενο ποσό 

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του 

Ν.4412/16. 

Υπόδειγμα εγγύησης υπάρχει στο Παράρτημα Γ΄. 

ΑΡΘΡΟ 18ο : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται μέχρι 

πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της 

είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, 
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μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το 

παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης 

αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο 

επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 

αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 και 221 του Ν.4412/16 και της 

παραγράφου 20 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019. 

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 

κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για 

λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε 

ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30 ) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της 

σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Οι προσφεύγοντες 

λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώμα της οποίας τους κοινοποιείται με δική 

τους φροντίδα. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 

προσφυγή. 

Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους 

λόγους που αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το 

στάδιο που προηγείται της σύναψης σύμβασης κρατικών προμηθειών. 

Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο Γραφείο πρωτοκόλλου, 

προκειμένου να πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 

ΑΡΘΡΟ 19ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η  παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα 

προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την 

εφαρμογή η γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα 

στο Νομό αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα 

δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική 

διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

ΑΡΘΡΟ 20ο  : ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από 

οποιαδήποτε δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.  

2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε 

οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση 

του Ν.Π.Δ.Δ. 

3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε 

περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Ν.Π.Δ.Δ. 

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/
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4. Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγματα, εκτός εάν κατά την τεχνική αξιολόγηση η 

επιτροπή διενέργειας ζητήσει από τις εταιρείες την κατάθεση δείγματος των 

προσφερομένων ειδών, όπου αυτή κρίνει, για την πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και 

καταλληλότητας τους. Η κατάθεση δείγματος (εις διπλούν) θα ζητηθεί εγγράφως από την 

αρμόδια επιτροπή. Στην περίπτωση που η επιτροπή κρίνει, με αιτιολογημένες αποδείξεις, 

ότι το δείγμα που κατατέθηκε από την εταιρεία δεν πληροί όλους του τεχνικούς όρους, τότε 

η επιτροπή θα απορρίπτει το συγκεκριμένο είδος και θα αξιολογεί την αμέσως καλύτερη 

τεχνική προσφορά. 

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών 

του Ν 4412/16 διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» 
 
 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ      
 

                  
 
 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 (ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό 2640/04-04-2019) 

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους παρόχους για χρονικό διάστημα 120 ημερών, 

που υπολογίζεται από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς 

και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν οι συμμετέχοντες να παρατείνουν την προσφορά τους. 

Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την 

περίπτωση α ' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/16, για τους οικονομικούς 

φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι 

προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα 

διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ ' ανώτατο όριο για 

χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια 

ισχύος της προσφοράς, ήτοι 120 μέρες. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου 

χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης 

ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η 

συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς 

που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 

παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 

οικονομικοί φορείς. 

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ.97 του Ν.4412/16 
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ΑΡΘΡΟ 2Ο  : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

«Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» : Γενικά Στοιχεία – Σύντομη 

Περιγραφή 

Η μελέτη (αριθμ.1154/2019) συντάχθηκε για την υλοποίηση του προγράμματος 

προμηθειών του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» και αφορά την προμήθεια ειδών καθαριότητας, 

όπως περιγράφονται σε αυτή.  

Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός διαστήματος 

δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016 από αρμόδια τριμελή Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, οριζόμενη 

προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο(άρθρο 221 του Ν. 4412/2016). 

Τα προς προμήθεια υλικά θα  παραδίδονται τμηματικά, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης στο χώρο και κατά τις ημερομηνίες και ώρες που θα τους 

υποδείξει ο υπεύθυνος παρακολούθησης και παραλαβής με μεταφορικό μέσο του 

προμηθευτή, κατόπιν παραγγελίας (η οποία θα δίνεται μέσω e-mail ή FAX) και η οποία θα 

εκτυπώνεται και θα κρατείται για αποδεικτικό παραγγελίας. Σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης του αναδόχου το Ν.Π.Δ.Δ. έχει το δικαίωμα μετά από απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου να κηρύξει έκπτωτο των ανάδοχο. 
 

Σε περίπτωση παραγγελίας ειδών τα οποία δε δύνανται να παραδοθούν εντός του 

ανωτέρου χρονικού διαστήματος που θα υποδείξει ο υπεύθυνος παραλαβής, ο 

προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία για το χρόνο παράδοσης των εν λόγω 

ειδών, ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10) ημέρες από την παραγγελία. 

Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, κατά την εκτίμηση του Ν.Π.Δ.Δ., ο ανάδοχος οφείλει 

να παραδίδει την ζητούμενη ποσότητα εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από την 

παραγγελία της.       

Ο προμηθευτής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα παράδοσης τουλάχιστον του 50% της 

ζητούμενης ποσότητας έκαστου είδους, εάν τούτο ζητηθεί από το Ν.Π.Δ.Δ. κατά την πρώτη 

παραγγελία. 

Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή. 

Η παρακολούθηση της προμήθειας των ειδών και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των 

υποχρεώσεων του αναδόχου, θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων των Υπηρεσιών 

για λογαριασμό των οποίων εκτελείται η συγκεκριμένη προμήθεια. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί 

εγκαίρως τα υλικά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι 

συνεπής στις υποχρεώσεις του. 

Τα είδη που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής και μετά, κατά την περίοδο της 

χρησιμοποίησής τους, ακατάλληλα θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο οποίος έχει 

υποχρέωση να τα αντικαταστήσει εντός δέκα (10) ημερών. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν 4412/16. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

    (ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό 2640/04-04-2019) 

               ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ……………………… 

Δ/ΝΣΗ: ……………….., Τ.Κ. ………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ………………………………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) …………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 

ΟΜΑΔΑ: 

ΠΡΟΣ 

Ν.Π.Δ.Δ. ……………….. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του 
ποσού των ευρώ……………………………………………………………………….. υπέρ του: 
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., 
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: 
...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση των 
όρων της σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) 
........................ Διακήρυξη του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α». 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία 
από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή 
μη της απαίτησης σας μέσα σε 5 ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 
                                                                 (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)  
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                                                                     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄      

           ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» 

 Στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» του Δήμου Ιωαννιτών σήμερα την  ……………. 
μεταξύ του κ. Φίλιππο Τσουμάνη ,Προέδρου του Οργανισμού  Κοινωνικής Προστασίας 
Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.), και του 
…………………..  κατοίκου  ………………. οδός ………………. & ΑΔΤ: ……………….. ο οποίος 
εκπροσωπεί νομίμως την εταιρεία με την επωνυμία ……………… με έδρα την …………………  
……………..  και ΑΦΜ ……….  συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 
Έχοντας υπόψη: 

 Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 Του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/13.11.2017, τ. Α’ ) και συγκεκριμένα του άρθρου 107 
αυτού με το οποίο τροποποιείται ο ν. 4412/2016, 

 Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

 Το Ν.4555/18«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α » [ Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]  

 Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016),όπως 
τροποποιήθηκε  και ισχύει 

 Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.  

 Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-
2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

  Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

  Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α),  

 Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και 
ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209  
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 Την  με αρ.  57654/22.5.2017  Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ.Β’ ) 
«Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και  Ανάπτυξης.  

 Την με αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» , 

 Την Κατευθυντήρια Οδηγία 23 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Απόφαση 3/24.01.2018) «Ειδικά 
θέματα συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) και του 
Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)»  

 Τις διατάξεις του Βιβλίου IV ( άρθρα 345-374 ) Ν.4412/16 που διέπουν τις διαφορές που 
αναφύονται από πράξεις η παραλήψεις ,οι οποίες εκδίδονται η συντελούνται μετά την 
26/6/2017 καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)» 

 Την Αγορανομική Διάταξη 7/2009 (ΦΕΚ 1388/ Β'/ 13-7-09) πού ισχύει από 13-7-09 Περί 
τροποποιήσεως και νέας κωδικοποιήσεως Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισών μέχρι και 
την 14 Μαΐου 2009. 

 Τις διατάξεις του Ν.4605/2019 τροποποίηση Ν.4412/2016. 

 Την  205/2018   Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός 
Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών» έγκριση 
προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» οικονομικού έτους 2019. 

 Την υπ.αρ. 1154/14-02-2019 Μελέτη του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας 
Αλληλεγγύης και Προσχολικής  Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών. 

 Το πρωτογενές αίτημα με αριθμ. Πρωτ.2286/21-03-2019, το οποίο έχει καταχωρηθεί 
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με αριθμό Διαδικτυακής 
ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ)  19REQ004657900/2019-03-21. 

 Τα με αριθμό πρωτ.:  1155/14-02-2019 Τεκμηριωμένο Αίτημα των Διεύθυνσεων. 

  Τις με αριθμό 206/417/21-3-2019 με ΑΔΑ:ΩΕΡΡΟΚΠΕ-ΘΣΙ,207/418/21-3-2019 με 
ΑΔΑ:ΩΒΨΥΟΚΠΕ-Φ09,208/419/21-3-2019 με ΑΔΑ:Ψ1ΩΧΟΚΠΕ-ΑΩΩ,209/420/21-3-2019 με 
ΑΔΑ:64ΡΦΟΚΠΕ-7ΦΑ,210/421/21-3-2019 με ΑΔΑ:755ΩΟΚΠΕ-4ΝΖ,211/422/21-3-2019 με 
ΑΔΑ:ΩΜ2ΡΟΚΠΕ-5ΣΓ,212/423/21-3-2019 με ΑΔΑ:ΩΕΖ3ΟΚΠΕ-ΨΧ1αποφάσεις ανάληψης 
δαπάνης, οι οποίες έχουν  αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 19REQ004658010/2019-03-21(εγκεκριμένο αίτημα). 

 Την υπ’ αριθμ. ………………………………. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα 
‘Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια ειδών 
καθαριότητας και ευπρεπισμού  για τις ανάγκες των δομών του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.ΑΠ.Α.» με 
Κ.Α. 10-6634.001 ποσού 41.287,34€ –Κ.Α. 10-6634.002 ποσού 14.325,10€ -Κ.Α. 60-6634.002 
ποσού 133,59€- Κ.Α. 60-6634.003 ποσού 1495,25€-Κ.Α. 60-6634.004 ποσού 701,90€-κ.α. 60-
6634.005 ποσού 624,59€ -Κ.Α. 60-6634.007 ποσού 365,81€. 

 Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 Την διακήρυξη του ανοιχτού διαγωνισμού με αρ. πρωτ. ………………………… 

 Την με αρ. πρωτ. ………………………………. Περίληψη  Διακήρυξης Προέδρου Ν.Π.Δ.Δ. 
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7.Την ……………………. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. για την έγκριση του 
πρακτικού δημοπρασίας για την εκτέλεση της προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ .Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» 
8.Την  ………….. εγγυητική επιστολή με ημερομηνία έκδοσης ………….., ποσού ………..€ της 
τράπεζας ……………….. 
        
                                                            ΑΝΑΘΕΤΕΙ  
Στον δεύτερο των συμβαλλομένων την εταιρία  ………….., που ανακηρύχθηκε βάσει της 
αριθμ. …………. κατακυρωτικής απόφασης  του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΟΚ.Π.Α.Π.Α» του Δήμου Ιωαννιτών και  η οποία στο εξής θα καλείται «Ανάδοχος», την 
προμήθεια με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ 
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.ΠΑ.» προϋπολογισμού …………€, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ήτοι 
…………€, συνολικού συνεπώς ποσού …………€ με τους ακολούθους όρους και συμφωνίες: 

 
  ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

    Τα προς προμήθεια υλικά από τον «Ανάδοχο» που αφορούν  την :« Προμήθεια 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………  

/α Περιγραφή cpv Ποσότητα Τιμή 

μονάδας 

Σύνολο 

1.  
    

 ΦΠΑ       

 Τελικό σύνολο     

   ΑΡΘΡΟ 2:  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα προϊόντα σύμφωνα με τα συμβατικά 

στοιχεία της προσφοράς. 

Η παράδοση των προϊόντων θα ενεργείται τμηματικά και ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες 

της Υπηρεσίας, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά από γραπτή εντολή της αρμόδιας 

υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» 

Σε περίπτωση παραγγελίας ειδών τα οποία δε δύνανται να παραδοθούν εντός του 

ανωτέρου χρονικού διαστήματος, ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία για 

το χρόνο παράδοσης των εν λόγω ειδών, ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10) 

ημέρες από την παραγγελία. 

Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή στις υπηρεσίες 

του ΟΚΠΑΠΑ  μετά από την αποστολή ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ. 

Η παρακολούθηση της προμήθειας των ειδών και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των 

υποχρεώσεων του αναδόχου, θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων των Υπηρεσιών 

για λογαριασμό των οποίων εκτελείται η συγκεκριμένη προμήθεια. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί 

εγκαίρως τα …………και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι 

συνεπής στις υποχρεώσεις του. 
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    Σε περίπτωση που τα προσφερθέντα…………… δεν πληρούν τους όρους των τεχνικών 

προδιαγραφών και της προσφοράς και υπάρχουν διαφορές και αποκλίσεις από αυτές, τότε 

αυτό δεν θα παραληφθεί, και ο ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαταστήσει ή να το 

αποκαταστήσει, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και της προσφοράς. 

Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί – παραδοθεί  μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 

παράδοσης της εκάστοτε παραγγελίας επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, 

κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: 

Για καθυστέρηση που δεν υπερβαίνει το ½  του μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου (48 ωρών) 

, επιβολή ποινικής ρήτρας  2,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 

εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης προκύπτει 

κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. 

Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2 , επιβολή ποινικής ρήτρας 5% επί της 

συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής 

αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών χωρίς το ΦΠΑ. 

Μετά από (10) Δέκα ημέρες ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος . 

Οποιαδήποτε παραγγελία εκτελείται από τον Προμηθευτή μετά από την αποστολή ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ από τους αρμόδιους προς τούτο υπαλλήλους του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.». 

Η λήψη του ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ θα επιβεβαιώνεται από τον Προμηθευτή. Το τιμολόγιο 

συνοδευόμενο από τα απαραίτητα σχετικά θα παραδίδεται από τον Προμηθευτή στα 

γραφεία  του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.». 

Η παρακολούθηση της προμήθειας των ειδών και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των 

υποχρεώσεων του αναδόχου, θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων των Υπηρεσιών 

για λογαριασμό των οποίων εκτελείται η συγκεκριμένη προμήθεια. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί 

εγκαίρως τα υλικά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι 

συνεπής στις υποχρεώσεις του. 

Τα αναλώσιμα υλικά που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής και μετά, κατά την 

περίοδο της χρησιμοποίησής τους, ακατάλληλα θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο 

οποίος έχει υποχρέωση να τα αντικαταστήσει εντός δέκα (10) ημερών. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν 4412/16 

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 
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Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο 

Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Κρατήσεις 

α) Κράτηση 0,07% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ( Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων),άρθρο 44 Ν.4605/2019, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 
0,06%,όπως κάθε φορά ισχύει, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 
β) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών )  η 
οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης. Επί  της κράτησης αυτής υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και επί 
του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 20% 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος . 
Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Προμηθευτή, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και 

θα αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος 

και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 

α) να παραλάβει το υλικό, 

β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές 

προδιαγραφές της σύμβασης, 

γ) να απορρίψει το υλικό 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προμήθειας, καθώς και η πιστοποίηση της 

ολοκλήρωσης όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από την Επιτροπή 

Παραλαβής, που έχει ορισθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής7  

Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται  ως κατά Νόμο αρμόδιο, για την επιβολή 

κυρώσεων στον Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα 

αναφερόμενα στη σύμβαση. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες 

και τις υποδείξεις του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» . 
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2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Ν.Π.Δ.Δ. οποιεσδήποτε αναφορές και 

πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

3. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή 

αντιπροσώπων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί 

από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν 

παρεπόμενες υποχρεώσεις. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε 

τρίτο, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Δ/νση του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.». 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια 

των υλικών, που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 

6. Για την γρήγορη διεκπεραίωση των ζητημάτων που τυχόν προκύψουν, ο Ανάδοχος ορίζει 

ως εκπρόσωπο του τον ……………..προκειμένου να προβαίνει σε σχετική επικοινωνία με τον 

εκπρόσωπο της Αρμόδιας Υπηρεσίας για την οποία γίνεται αυτή η προμήθεια. 

7. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν 

από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, 

που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 

διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς 

την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 

συναίνεση του Ν.Π.Δ.Δ., το νομικό δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει 

αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ 

τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Η ισχύς της παρούσης συμβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της, ήτοι από ……………..και 

μέχρι την παράδοση του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών. 

 ΑΡΘΡΟ 10ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα 

του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16. 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 

αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον 

συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται 

στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 

σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 

αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 

σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο 

προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο 

των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 11ο   : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία ,κάθε διαφορά που θα 

προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την 

εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα 

στο Νομό Ιωαννίνων αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε 

προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 

φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε δύο όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα 

κατατέθηκε στη Διεύθυνση οικονομικών, του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» το δε άλλο επιδόθηκε 

στον «ΑΝΑΔΟΧΟ». 

                                                     ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για τον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας 

– Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής 

 

 

                ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

     Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ  : 

 Ο Νόμιμος εκπρόσωπος 
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                                                                          ΠΑΡΑΤΗΜΑ Ε΄ΜΕΛΕΤΗ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας  Αλληλεγγύης  

& Προσχολικής Αγωγής. 

ΤΑΧ Δ/ΝΣΗ : Αβέρωφ 6 - 45221 Ιωάννινα. 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 58.933,58€ 

Κ.Α. 10-6634.001        ΠΟΣΟΥ        41.287,34 € 

Κ.Α. 10-6634.002        ΠΟΣΟΥ         14.325,10€ 

Κ.Α. 60-6634.002        ΠΟΣΟΥ             133,59 € 

Κ.Α. 60-6634.003        ΠΟΣΟΥ            1.495,25€ 

Κ.Α.  60-6634.004       ΠΟΣΟΥ                701,90€ 

Κ.Α. 60-6634.005        ΠΟΣΟΥ              624,59€ 

Κ.Α. 60-6634.007        ΠΟΣΟΥ               365,81€ 

ΕΤΟΣ  2019 

 

I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
II. ΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

III. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
IV. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ 
V. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

                                                                                                 

 

 

 

                                                                                                        Αριθ. Πρωτ: 1154  

                                                                                                   ΙΩΑΝΝΙΝΑ 14/02/2019 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας  Αλληλεγγύης 

 & Προσχολικής Αγωγής.               

                               ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ    ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 

II. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια  «ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» 

των δομών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΚ.ΠΑ.ΠΑ.». Η προμήθεια ειδών καθαριότητας και 

ευπρεπισμού θα καλύψει τις ανάγκες των δομών από την υπογραφή της σύμβασης και 

μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται σε 58.933,58 €, 

συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ 24% και η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον 

προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» με στοιχεία: 

 Κ.Α. 10-6634.001 ΠΟΣΟΥ     41.287,34€ 

 Κ.Α. 10-6634.002 ΠΟΣΟΥ     14.325,10€ 

Κ.Α. 60-6634.002 ΠΟΣΟΥ          133,59€ 

 Κ.Α. 60-6634.003 ΠΟΣΟΥ       1.495,25€ 

 Κ.Α.  60-6634.004 ΠΟΣΟΥ          701,90€ 

 Κ.Α. 60-6634.005  ΠΟΣΟΥ          624,59€ 

 Κ.Α. 60-6634.007  ΠΟΣΟΥ          365,81€ 

Η προμήθεια θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» του 

οικονομικού έτους 2019. Η διενέργεια της προμήθειας  θα πραγματοποιηθεί με  Συνοπτικό 

Μειοδοτικό Διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης τη συνολική χαμηλότερη τιμή. Η 

κατακύρωση θα γίνει για  το σύνολο των ομάδων  Α και Β στη συνολικά χαμηλότερη τιμή .                                   

                                                                                                              ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

    Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                      Η ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΙΣΤ. ΟΙΚ ΥΠΗΡ.    

ΔΟΥΒΛΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ                                                                          ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ  

                                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΓΚΑΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ                                           
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ΙΙ .ΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ – ΕΝΤΥΠΑ 

1. ΄Οσα από τα προϊόντα χαρακτηρίζονται ως απολυμαντικά , να διαθέτουν άδεια 
κυκλοφορίας από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων  (Ε.Ο.Φ) 

2. Ο προμηθευτής οφείλει  να δηλώνει τη χώρα προέλευσης καθώς και τα 
εργοστάσια κατασκευής των προσφερόμενων ειδών  και να υποβάλλει τα 
πιστοποιητικά ποιότητας, του κατασκευαστή, Ποιοτικής διαχείρισης 
επιχειρήσεων ISO 9001 (Σύστημα Διασφάλισης ποιότητας ) 

3. Ο παραγωγός του προϊόντος να έχει άδεια λειτουργίας  εργοστασίου από το 
Υπουργείο Βιομηχανίας και άδεια ειδικής λειτουργίας εργοστασίου παραγωγής 
απορρυπαντικών και λοιπών προϊόντων από τη Περιφέρεια  , οι άδειες να 
προσκομισθούν στην προσφορά ( όπου  μπορούν να υπάρξουν)  

4. Όλα τα προϊόντα να συνοδεύονται από τα τεχνικά φυλλάδια τους (prospectus) 
στα οποία να αναφέρονται υποχρεωτικά η σύνθεση, οι ιδιότητες, η συσκευασία 
,οι οδηγίες χρήσης , οι διαλύσεις – δοσολογίες κλπ 

5. Τα προϊόντα να διαλύονται ή να αναμιγνύονται εύκολα με το νερό, να είναι 
εύκολα στη χρήση, να είναι βιοδιασπώμενα συσκευασμένα σύμφωνα με την 
Υπουργική απόφαση 370/86, να είναι σφραγισμένα και να φέρουν ετικέτα 
αναγνώρισης. (αφορά απορρυπαντικά , καθαριστικά ,απολυμαντικά )  

6. Στις  συσκευασίες των σακουλών για τρόφιμα να αναφέρεται η σήμανση  «μη 
τοξικό»  και  « κατάλληλο για τρόφιμα». 

7. Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση, ότι το προϊόν είναι 
κατάλληλο για την χρήση που προσφέρεται και ότι δεν θα προκαλέσει ζημιές ή 
φθορές κατά την χρήση του. 

8. Όλα τα προϊόντα να μην αναδύουν δυσάρεστες οσμές και να μην προκαλούν 
φθορές , βραχυχρόνια ή μακροχρόνια, στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό 
των δομών . 

9. Να μην είναι επιβλαβή για την υγεία των ανθρώπων. 
10. Όλες οι παραπάνω δηλώσεις ,πιστοποιητικά και δικαιολογητικά για τα 

χαρακτηριστικά του κάθε προϊόντος  αλλά και τα όσα αναφέρονται στους 
ειδικούς όρους, να προσκομισθούν και να αποδεικνύονται στην τεχνική 
προσφορά.    

11. Σε περίπτωση προβλημάτων κατά τη χρήση του προϊόντος , ο προμηθευτής 
υποχρεούται  να παρευρεθεί σε δοκιμή χρήσης και σε περίπτωση προβλήματος 
υποχρεούται χωρίς αντίρρηση στην άμεση αντικατάσταση όλου του υλικού που 
προμήθευσε. Σε περίπτωση άρνησης του, το Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» θα 
προμηθεύσει την όλη  ποσότητα του διαγωνισμού στον επόμενο  προμηθευτή 
που μειοδότησε, εις βάρος του αρχικού προμηθευτή και θα αρνηθεί την οριστική 
παραλαβή της υπάρχουσας στις αποθήκες του ποσότητα καθώς και την εξόφληση 
της.    
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ΟΜΑΔΑ Α΄ 

 Κ.Α. 10-6634.001 ΠΟΣΟΥ      

 Κ.Α. 60-6634.002 ΠΟΣΟΥ           

 Κ.Α. 60-6634.003 ΠΟΣΟΥ        

Κ.Α.  60-6634.004 ΠΟΣΟΥ          

Κ.Α. 60-6634.005  ΠΟΣΟΥ          

Κ.Α. 60-6634.007  ΠΟΣΟΥ          

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1 

ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 2 

ΚΙΛΑ ΤΕΜ 

Ειδικό αλάτι 99,9% καθαρό σε κόκκους που διαλύονται 

εύκολα , να μην περιέχει κατάλοιπα όπως σίδηρο & 

ανθρακικά άλατα που θα καταστρέψουν την συσκευή 

αποσκλήρυνσης (σε συσ 2 κλ ) 

2 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 

ΣΚΟΝΗ (ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ) 

900 gr ΤΕΜ 

Σε σκόνη με ενζυμα που να αποτελεί μίγμα τασιενεργών 

συστατικών ,αλκαλικών αλάτων,λευκαντικών παραγόντων , 

τα οποία θα ενεργοποιούνται ακόμη και σε μέτριες 

θερμοκρασίες . Να περιέχει ανιοντικά τασιενεργα 5-15%, 

μη ιονικά τασιενεργά ,φωσφορικά άλατα, πρωτεολυτικά 

ένζυμα για την απομάκρυνση ρύπων πρωτεϊνικής φύσης και 

λευκαντικούς παράγοντες με βάση το οξυγόνο. 900 gr 

3 

ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 55 

ΜΕΖΟΥΡΕΣ ΤΕΜ 

Σκόνη πλυντηρίου, που να διαλύεται εύκολα & πλήρως , να 

εξασφαλίζει καθαριότητα & λάμψη στα ρούχα , να περιέχει 

ενεργά τασιενεργά συστατικά βιοδιασπώμενα ώστε να μην 

επιβαρύνει το υδάτινο περιβάλλον, να μην περιέχει βόριο 

& φωσφορικά .Να μην προκαλεί φθορές στις ίνες των 

ρούχων , να πλένει αποτελεσματικά και στους 30 βαθμούς. 

Η συσκευασία να έχει οδηγίες 

4 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ 

(ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) 4 lt ΤΕΜ 

Να περιέχει ανιονικά επιφανειοδραστικά min16 % ,να 

περιέχει μη ιονικά min 2% , NAOH  min 8 % , Να έχει pH 

υδάτικού  διαλύματος  1% ,ειδική σύνθεση για να βοηθα 

τον καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής (τσαι ,λίπη,αίμα , 

καφές αυγό κτλ. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως & οδηγίες 

ασφάλειας .Να διατίθεται σε συσκευασία των 4 lt.  

5 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 5 lt  ΤΕΜ 

Απορρυπαντικό για όλους τους τύπους των επαγγελματικών 

πλυντηρίων πιάτων με αλκαλικό PH , να περιέχει 

υποχλωριώδες νάτριο και ενεργές ουσίες που διαλύουν 

λίπη και πρωτεΐνες κατάλληλο για κάθε βαθμό σκληρότητας 

νερού . (σε συσκ 5 λτ) 
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6 

ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ  Η' ΚΑΨΟΥΛΑ  

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 

(ΠΑΚΕΤΟ 40ΤΕΜ) ΤΕΜ 

Ταμπλέτες που να περιέχουν αλάτι & λαμπρυντικό ,να 

περιέχουν χλώριο ή το ενεργό οξυγόνο , ένζυμα που να 

αφαιρούν όλα τα υπολείμματα τροφών (λίπη, πρωτεΐνες, 

γάλα , αυγά κ.α) να προσδίδει στα σκεύη λάμψη με 

ευχάριστο άρωμα , για οποιαδήποτε σκληρότητα νερού , 

κατάλληλο για καθαρισμό υάλινων μπουκαλιών, 

πορσελάνης , ανοξείδωτο ατσάλι ,πλαστικό κα , να 

διαλύεται εύκολα σε 40 βαθμούς ,χαμηλού αφρισμού. 

7 

ΥΓΡΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ & 

ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 

ΠΙΑΤΩΝ (συσκ  4 lt) ΤΕΜ  

Στεγνωτικό λαμπρυντικό απορρυπαντικό πλυντηρίου 

πιάτων , με όξινη σύνθεση που να εμποδίζει τη 

συσσώρευση αλάτων , να είναι κατάλληλο για όλα τα 

επαγγελματικά πλυντήρια, για κάθε βαθμό σκληρότητας 

νερού , να μην αφήνει στίγματα ,κηλίδες και θαμπάδες 

πάνω στα σκευη .Να περιέχει ενεργα επιφανειοδραστικ’α 

(μη ιονικά ) min 7%  

8 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 2 lt ΤΕΜ  

Υποαλλεργικό  δερματολογικά ελεγμένο, χωρίς χρωστικές 

και ειδικά σχεδιασμένο για να σέβεται την φυσική 

ισορροπία του ευαίσθητου δέρματος .Να περιέχει ενεργά 

συστατικά βιοδιασπώμενα ώστε να μην επιβαρύνει το 

υδάτινο περιβάλλον .  Να προσφέρει  απαλότητα στα 

φρεσκοπλυμένα ρούχα, ενώ το άρωμά του vα είναι απαλό 

και διακριτικό.(σε συσκ. των 2lt) 

9 

ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 200 Μ ΤΕΜ 

Ιδανική για τη συντήρηση των τροφίμων μέσα &έξω από το 

ψυγείο .Να διαθέτει μεγάλη ελαστικότητα και εφαρμόζει σε 

όλα τα σκεύη , να είναι κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές  της Ε.Ε. ακόμη και σε 100% 

αμιγές λίπος , να είναι κατάλληλη για χρήση στην κατάψυξη 

σε θερμοκρασία εως -30ο. (συσκ 200μ.)  

10 

ΛΑΔΟΚΟΛΛΕΣ 

ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ(συσκ  50m) ΤΕΜ  

Λαδόκολλα , χαρτί ψησίματος , να διαθέτει εξαιρετικές 

αντικολλητικές ιδιότητες και μεγάλες αντοχές σε υψηλές 

θερμοκρασίες να είναι κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές  της Ε.Ε.  (συσκ 50m* 38 

cm)   

11 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 100Μ ΤΕΜ 

Κλασικό αλουμινόχαρτο να προστατεύει αποτελεσματικά τα 

τρόφιμα από  φως και τις οσμές . από κράμα αλουμινίου 

υψηλής αντοχής & ποιότητας να διαθέτει το ιδανικό πάχος 

για να μην τσακίζει & σκίζεται 2 πλευρές ματ & γυαλιστερή 

σε ρολό 100* 30cm 

12 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΝΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ (400 gr) ΤΕΜ 

Σφουγγαρίστρα επαγγελματική βαμβακερή 400γρ με 

εξαιρετική αντοχή στα αλκαλικά & όξινα καθαριστικά . Να 

μην αφήνει χνούδι κατά τη χρήση και να έχει μεγάλη 

απορροφητικότητα 
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13 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 

ΣΤΙΦΤΗΣ(ΠΡΕΣΑ) 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΥΒΑ ΤΕΜ  

Πρέσα για καρότσι καθαρισμού, άριστης ποιότητας. Να 

εφαρμόζει στον επαγγελματικό κουβά που υπάρχει 

14 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ   (ΤΥΠΟΥ  

vettex )ΓΙΓΑΣ ΤΕΜ  

Σφουγγαρίστρες κορυφαίας ποιότητας κατασκευής & 

αντοχής. Βιδωτός κάλυκας (χονδρό  σπείρωμα). . Βάρος 300 

γραμμάρια (+- 5%). . Χοντρό νήμα, με 4 κλώνους ανά 

κορδόνι. Να μην αφήνει χνούδια κατά την χρήση της και να 

έχει μεγάλη απορροφητικότατα Σύνθεση: 50% βαμβάκι – 

50% πολυεστέρας. 

15 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΚΟΥΒΑΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙ ΤΕΜ  

Πλαστικός κουβάς ανταλλακτικός για επαγγελματικό 

καρότσι 

16 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ  ME ΚΟΝΤΑΡΙ 

& ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ  (400gr)  ΤΕΜ  

Επαγγελματική σφουγγαρίστρα που έχει μεγίστη απόδοση 

βάρους 400γρ, νημάτινη . Πολύ μεγάλης 

απορροφητικότητας & καλή κατακράτηση υγρών 

,εξαιρετικά ανθεκτική ιδανική για μεγάλους 

επαγγελματικούς χώρους 

17 

ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΕ 

ΣΤΙΦΤΗ (16 lt) ΤEM Κουβάς σφουγγαρίσματος16lt  με αποσπώμενο  στίφτη  

18 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΟΥΒΑΣ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΟΣ  

(ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΡΟΤΣΙ) TEM  

Αποτελείται από την πλαστική βάση & τις 4 

περιστρεφόμενες ρόδες . Στο καρότσι περιλαμβάνεται &  2 

πλαστικούς κουβάδες 25 λίτρων καθαρού-ακάθαρτου 

διαλύματος μεταλλική πρέσα & ανταλλακτικά 

σφουγγαρίστρας με χρωμιωμένο σκελετό 

19 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ inox 

1,30 m (για σκούπα 

/σφουγγαρίστρα ) ΤΕΜ  

Κοντάρι inox . Υψος 130cm,ανθεκτικό για να αντέχει και σε 

επαγγελματικές εργασίες.  

20 

ΣΚΟΥΠΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 

ΚΟΝΤΑΡΙ(inox 1,30 m) ΤΕΜ 

Σκούπα με μαλακές πλαστικές ίνες,  ενισχυμένες με τρίχα 7 

εκ. 4 σειρών   .Κοντάρι μεταλλικό επιχρωμιωμένο 

21 

ΣΚΟΥΠΕΣ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ 

ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΕΜ 

Ξύλινη σκούπα χόρτου με κοντάρι .Διαστάσεις 85 cm το 

κοντάρι και 35 cm η σκούπα. 

22 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ (ΤΥΠΟΥ  

vettex ) ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ inox 1,30 

m ΤΕΜ 

Σφουγγαρίστρα βιδωτή τύπου vettex   με κοντάρι, από 

βισκόζη ,πολυεστέρα και πολυπροπυδένιο , με αντοχή στα 

αλκααλικά και όξινα καθαριστικά . Να μην αφήνει χνούδια 

κατά την. χρήση της και να έχει μεγάλη απορροφητικότητα  

23 ΠΑΡΚΕΤΕΖΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ 60CM ΤΕΜ 

100% βαμβακερό  νήμα  που απορροφά την σκόνη και τα 

χνούδια ,Ανοξείδωτα σύρματα , που δεν σκουριάζουν 

,κατάλληλη επαγγελματική  χρήση 
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24 

ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ 

ΚΟΝΤΑΡΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ  ΤΕΜ 

Πλαστικό με ΚΟΝΤΑΡΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ  με ανθεκτικό λάστιχο 

στο άκρο του ,μεγάλης αντοχής 

25 

ΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ 

ΤΡΙΠΛΗ ΤΕΜ 

Απλώστρα ρούχων, από αλουμίνιο, με 2 πτερύγια, 20m, 

διάσταση: 105(175 με ανοιχτά πτερύγια)x55x92 cm. 

26 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ - 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ (2LT) ΤΕΜ 

Παχύρευστο υγρό ειδών υγιεινής με βάση το χλώριο (με 

απολυμαντικό παράγοντα υποχλωριώδες νατριο 4,5 γρ στα 

100 γρ )  (τυπου χλωρίνης ) σε πλαστικό δοχείο 

συσκευασίας 2 lt το οποίο να περιέχει μη ιονικά τασιενεργά 

λιγότερο από 5 % ,κατιονικά  τασιενεργά λιγότερα από 5% .. 

Δερματολογικά ελεγμένο. Η Συσκευασία να διαθέτει 

πινακίδα με οδηγίες για την αραίωση &χρήση καθώς & 

οδηγίες προφυλάξης και αρ άδειας κυκλοφορίας του 

προϊόντος  Κατάλληλο για χρήση σε χώρους τροφίμων, 

κουζίνες, . Εξαιρετική καθαριστική και απολυμαντική δράση 

σε αραίωση 0,5% Εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Φ. Συσκευασία: 

2lt 

27 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1lt  ΤΕΜ 

Να περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5%, 

φωσφορικά άλατα 5-15%.Να μην επηρεάζει τα χρώματα και 

να περιέχει πρώτες ύλες που να είναι βιοαπικοδομίσημες. 

Κατάλληλο για επιφάνειες από ξύλο , πλαστικό ,ανοξείδωτο 

, φορμάικες ,πλακάκια δαπέδου , μάρμαρα ,τοίχους κλπ..Να 

μην χρειάζεται ξέβγαλμα .διαλυτότητα 1/100. Να διατίθεται 

πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες χρήσης  

καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ . άδειας 

κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία.(συσκ του 1lt ) 

28 

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ   ΣΕ ΣΚΟΝΗ  

(400 gr)  ΤΕΜ  

Αφρίζον προϊόν για αποχετευτικά , που αποφράσσει από 

διάφορα υπολείμματα τους νεροχύτες . νιπτήρες κλπ και 

απομακρύνει τη δυσοσμία. Με αναγραφόμενες οδηγίες   

(συσκ 400 gr) 

29 

ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΑ – 

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ  ΣΕ ΦΙΑΛΗ  

300ml ΤΕΜ  

Nα είναι άοσμο, κατά προτίμηση οικολογικό ως προς το 

προωθητικό αέριο, σε εύχρηστη συσκευασία η οποία να 

πλήρη τις προδιαγραφές της ΕΕ .Απαραίτητη η αναγραφή 

επί της φιάλης οι οδηγίες χρήσης και ασφάλειας 

.Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων της Ελλάδας . 

30 

ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ( ΤΥΠΟΥ 

CIF ή ισοδύναμου ) σε συσκ . 

500 ml . ΤΕΜ  

Απορρυπαντικό καθαρισμού σε κρέμα, φιλικό προς το 

περιβάλλον για σκληρές επιφάνειες όπως πλακάκια κ.α , 

είδη υγιεινής. Απομακρύνει δύσκολους ρύπους οργανικής 

και ανόργανης φύσης . λίπη . Να ξεπλένεται εύκολα και να 

μην προκαλεί φθορές στις επιφάνειες .Σε συσκευασία 

500γρ. 
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31 

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 

300ml με αντλία ΤΕΜ 

Σαπούνι χεριών υγρό παχύρευστο διάλυμα ουδέτερο ph 

περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά συστατικά και γλυκερίνη 

. τα συστατικά του στοιχεία να είναι οικολογικά και 

βιοδιασπώμενα, απαλό άρωμα (Συσκ 300ml με αντλία σε 

πλαστική συσκευασία ) 

32 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 lt  ΤΕΜ  

Σαπούνι χεριών υγρό παχύρευστο  διάλυμα  ουδέτερο ph 

περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά συστατικά και γλυκερίνη 

. τα συστατικά του στοιχεία να είναι οικολογικά και 

βιοδιασπώμενα, απαλό άρωμα (, Συσκ 4 lt σε πλαστική 

συσκευασία) 

33 

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 500  

ml ΤΕΜ 

93 ο αλκοολικών βαθμών ,μπλε για γενική χρήση σύμφωνα 

με τις οδηγίες της ΕΕ 

34 ΛΙΠΟΔΙΑΛΥΤΙΚΟ( συσκ 750ml) ΤΕΜ 

Υγρό απορρυπαντικό  αλκαλικό κατάλληλο για το 

χειρωνακτικό καθαρισµό επίµονων λιπαρών ρύπων από 

επιφάνειες κουζίνας, όπως δάπεδα, απορροφητήρες και 

φούσκες.   Να είναι ασφαλές για χρήση σε επιφάνειες 

αλουμινίου. 

35 

ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ΠΑΚ.70- 80 

ΤΕΜ ΤΕΜ 

Μωρομάντηλα 70-80 τεμ   υποαλλεργικά  με  απαλή 

ενυδατική βρεφική λοσιόν με 97% αγνό νερό, ώστε να είναι 

ήπια και απαλά, και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 

όλο το σώμα, ακόμα και γύρω από τα μάτια. Κλινικά 

αποδεδειγμένα απαλά. Χωρίς σαπούνι - χωρίς οινόπνευμα. 

36 

ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ ΒΡΕΦΩΝ (500 

ml) ΤΕΜ 

Αφρόλουτρο κατάλληλο για παιδιά ,Να καταθέτει 

βεβαίωση ότι το προϊόν είναι σύμφωνο με τον κανονισμό 

123/2009 και καταχωρημένο στον Ευρωπαϊκό Φορέα 

(CPNP) ως καλλυντικό προϊόν , να είναι υποαλλεργικο PH με 

αγνά συστατικά και ήπια δράση 

37 

ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΩΡΑ 12-25 ΚΙΛΩΝ 

(ΠΑΚ.  50ΤΕΜ)  ΤΕΜ 

πάνες 12-25 κλ με  μοναδική φιλική προστασία προς το 

δέρμα, υποαλλεργικές 

38 

ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΩΡΑ 9-18 ΚΙΛΩΝ 

(ΠΑΚ.  50ΤΕΜ) ΤΕΜ 

πάνες 9-18 κλ με  μοναδική φιλική προστασία προς το 

δέρμα. υποαλλεργικές 

39 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ  ( 

ΤΥΠΟΥ WETTEX Η’ 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ) NO 3  ΔΙΑΣΤ. 26* 

31,5  ΤΕΜ  

Ανθεκτικό και πολύ απορροφητικό πανί με επένδυση από 

latex και μικροπόρους στην επιφάνεια του που αφαιρεί και 

τους επίμονους λεκέδες χωρίς να αφήνει σημάδια. Υψηλή 

απορροφητικότητα και εξαιρετική αποδέσμευση της 

βρωμιάς. Ανθεκτικό και υγιεινό, πλένεται πάνω από 1000 

φορές. Χρωματική κωδικοποίηση για την αποφυγή 

επιμόλυνσης( σύμφωνα με το σύστημα HACCP) Διάσταση: 

26 εκ. Χ 31,5 εκ.  (Νο 3) 
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40 

ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ 

ΣΥΣΚ.20ΤΕΜ(ΔΙΑΦΑΝΗ)  ΤΕΜ  

Πλαστικό πιάτο μιας χρήσης κατάλληλο για τρόφιμα μη 

τοξικά (ΑΝΤΟΧΗΣ)_ 

41 

ΠΙΓΚΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ 

ΒΟΥΡΤΣΑ ΤΕΜ 

Πιγκαλ για wc με λαβή από πλαστικό & με βάση στήριξης 

όπου τοποθετείται το βουρτσάκι 

42 

ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ  

ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ(ΔΙΑΦΑΝΗ) ΤΕΜ  

Πλαστικά ποτήρια μιας χρήσης, λευκά ή διάφανα από 

(πολυεστέρα ) PET , μη τοξικά, κατάλληλο για τρόφιμα  και 

σε ποικιλία μεγεθών .Αντοχής  

43 

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

80Χ110 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΜΕ 

ΚΟΡΔΟΝΙ ΡΟΛΟ ( 8-9 ΤΕΜ) ΡΟΛΟ 

Σάκοι μαύροι , σκληροί μεγάλης αντοχής ενδεικτικές 

διαστάσεις  80*110 ενδεικτικού χρώματος  μαύρου, 

σκληροί, μεγάλης αντοχής , Να σηκώνουν βάρος 20 κιλών. 

Nα μην σκίζεται , να μην στάζει κατάλληλη για βαριά 

αντικείμενα και υγρά  

44 

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΓΑΣ 

0,90Χ1,20 ΡΟΛΟ 10 ΤΕΜ ΡΟΛΟ  

Σάκοι μαύροι , σκληροί μεγάλης αντοχής ενδεικτικές 

διαστάσεις 0.90*1,20 ενδεικτικού χρώματος  μαύρου, 

σκληροί, μεγάλης αντοχής , πάχους 40-50 mic. Nα μην 

σκίζεται , να μην στάζει κατάλληλη για βαριά αντικείμενα 

και υγρά   

45 

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ 50 Χ 50  ΧΟΝΔΡΕΣ 

ΡΟΛΟ  20 ΤΕΜ ΤΕΜ 

,Διαστάσεων 50*50σε ρολό 20 τεμ ,με αστεροειδή ραφή και 

πάχος 8 mic 

46 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΗΛ. ΣΚΟΥΠΑΣ ΔΙΑΦ. 

ΤΥΠΩΝ (ΠΑΚΕΤΑ 5 ΤΕΜ) ΤΕΜ 

Χάρτινες σακούλες φίλτρου με 2 στρώσεις ,με εξαιρετική 

απόδοση φλιταρίσματος & αντοχή σε τάσεις 

47 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

(ΤΥΠΟΥ POLY – BAG) Νο 2 

(50ΤΕΜ) (ΔΙΑΣΤ.24*35) ΤΕΜ 

Να αναφέρουν τη σήμανση << μη τοξικό >> και << 

καταλληλο για τρόφιμα>> 

48 ΣΙΔΕΡΟΠΑΝΟ ΓΙΓΑΣ 50Χ1,40 ΤΕΜ 

Σιδερόπανο , με τριπλή μεταλλική επίστρωση, διάσταση: 

1,40x50 cm. 

49 ΣΥΡΜΑ ΧΟΝΔΡΟ  ΤΕΜ 

Ανοξείδωτα συρμάτινα σφουγγαράκια εξαιρετικής αντοχής 

,σε σπειροειδή  μορφή που δεν αφήνουν ίχνη υλικού κατά 

την χρήση τους βάρους 50 γρ περίπου ,συσκευασία σε 

πλαστικό περίβλημα  

50 ΣΥΡΜΑ ΨΙΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ  ΤΕΜ 

Ψιλό ανοξείδωτα συρμάτινα σφουγγαράκια εξαιρετικής 

αντοχής 110 γρ ΝΟ 70  ,. 
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51 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ  ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ  

ΣΥΡΜΑ  ΤΕΜ 

Απομακρύνει εύκολα λίπη και βρωμιά ,δεν αναπτύσσει 

εύκολα μικρόβια. Ανθεκτικό σε καθαριστικά και 

απολυμαντικά. Κατάλληλο σχεδόν για όλες τις επιφάνειες. 

Διάσταση: 15 χ 7 εκ. 

52 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ 

(ΤΥΠΟΥ VIAKAL Η 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ)  500 ml  ΤΕΜ 

Για ανοξείδωτες επιφάνειες (τύπου VIAKAL 'η ισοδύναμο ) 

συσκ 500 ml  .Να διαλύει αμέσως τα άλατα και τα 

υπολείμματα σαπουνιού. 

53 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΑΛΙΩΝ 4 

ΛΙΤΡΟ ΤΕΜ 

Υγρό Σαμπουάν Χαλιών και Μοκετών μεσαίου αφρισμού, με 

ευχάριστο άρωμα. 

54 

ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 500 ml(Με 

πιστόλι ψεκασμού) ΤΕΜ  

Με σύστημα ψεκασμού . Να περιέχει επιφανειοδραστικά 

0,3-0,5 % .Να περιέχει οργανικό διαλύτη (εκ του οποίου 

τουλάχιστον αλκοόλη )min 6%. Ειδική σύνθεση για να 

βοηθά τον καθαρισμό & να μην αφήνει θάμπωμα μετά το 

σκούπισμα &το στέγνωμα . Να δίνονται οδηγίες χρήσεως 

και οδηγίες ασφαλείας .Να διατίθεται σε συσκευασία 

500ml  

55 

ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙ  ΚΟΥΖΙΝΑΣ (1000 

gr) ΤΕΜ 

Χαρτί κουζίνας σε ρολό των 1000 γρ σε χαρτί λευκό . 

Λευκασμένο χημικό πολτό 100% (με απόκλιση +/- 10% 

)Συσκευασία σε πλαστικό περίβλημα 

56 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΦΥΛΛΟ ΛΕΥΚΟ 

Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΡΟΛΟ 

ΕΩΣ  130 gr -  ΤΕΜ 

Χαρτί ρολό υγείας μη ανακυκλωμένο από καθαρή 

χαρτομάζα , δίφυλλα  γκοφρέ   Α’ ποιότητας,  απαλά και 

απορροφητικά. Σε πλαστική συσκευασία ( Βάρος ρολού 

130gr) 

57 

ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΙΛΑ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (100Τεμ) ΤΕΜ 

Χαρτομάντιλα 100% καθαρός πολτός, δίφυλλα 

, απαλά, απορροφητικά, ανθεκτικά. 

58 

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ  ΛΕΥΚΕΣ 

70ΤΕΜ (28 Χ 28) ΤΕΜ  

Από λευκασμένο  πρωτογενή Χημικό πολτό 100% (διαστ. 

28*28) 

59 

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ  ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

ΠΑΚΕΤΟ 200ΤΕΜ  ΤΕΜ  

Είναι απαλό χαρτί μιας χρήσης, δεν αφήνει χνούδι, ούτε 

θρυμματίζεται σε μικρά κομμάτια κατά την χρήση του. 

Απορροφητικές από 100% λευκασμένο χημικό πολτό Σε 

συσκευασία των 200 τεμ τοποθετούνται σε χαρτοθήκη wc. 

τύπου ζικ -ζακ 

60 ΦΙΑΛΕΣ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ 450 ML ΤΕΜ  τύπου ελ Γκρεκο 

61 ΣΠΙΡΤΑ ΚΟΥΤI  ΤΕΜ Σπίρτα ξύλινα με χάρτινο κουτί(250τεμ ανα κουτί) 

62 ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ΜΕΓΆΛΟΙ  ΤΕΜ Αναπτήρας με πέτρα 
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63 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ 

ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ (ΠΑΚ 4 ΤΕΜ)  ΤΕΜ Μπαταρία αλκαλική  

64 ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ (1000 ΑΝΑ ΣΥΣΚ) ΤΕΜ 

Καλαμάκια σπαστά(ντυμένα σε πλαστική συσκευασία κάθε 

ένα ξεχωριστά ( .συσκ 1000 τεμ ) 

65 ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 4 LT      ΤΕΜ Απιονισμένο νερο για ηλεκτρικα σίδερα  

66 ΞΥΣΤΡΑ ΓΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ  ΤΕΜ Μεταλλική ξυστρα για κεραμικές εστίες 

67 ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΤΕΜ 

Πλαστική συσκευή για χειροπετσέτες Ζικ Ζακ από 

εξαιρετικής ποιότητας πλαστικό  

68 ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ ΤΕΜ  Άκαυτο πολλαπλής απορροφήσεως  

    

69 ΠΑΝΙΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΟΙΝΕΣ  ΤΕΜ  Από ύφασμα μικροϊνών (5 τεμ)_ 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 

Κ.Α. 10-6634.002 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

  

  

  

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1 

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ  

ΛΕΥΚΕΣ (70ΤΕΜ 28 Χ 

28 )  ΤΕΜ 

Από λευκασμένο  πρωτογενή Χημικό πολτό 100% 

(διαστ. 28*28) 

2 

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

ΣΥΣΚ (110 gr) ΤΕΜ  

Χαρτί κουζίνας σε ρολό των 250 γρ σε χαρτί λευκό . 

Λευκασμένο χημικό πολτό 100% (με απόκλιση +/- 

10% )Συσκευασία σε πλαστικό περίβλημα  

3 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΣΚ  

εως 10ΡΟΛΩΝ ( ΕΩΣ 

130 ΓΡ ) ΤΕΜ 

Χαρτί ρολό υγείας μη ανακυκλωμένο από καθαρή 

χαρτομάζα , δίφυλλα  γκοφρέ   Α’ ποιότητας,  απαλά 

και απορροφητικά Σε πλαστική συσκευασία.( Βάρος 

ρολού 130gr) 

4 

ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ 100 

ML ΤΕΜ 

Οδοντόκρεμα η οποία συνδυάζει προηγμένη 

τεχνολογία για τη στοματική υγιεινή. Απαλή & 

ασφαλή για τον σμάλτο των δοντιών. 
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5 

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 

300 ml (με αντλία)  ΤΕΜ  

Σαπούνι χεριών υγρό παχύρευστο διάλυμα 

ουδέτερο ph περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά 

συστατικά και γλυκερίνη . τα συστατικά του στοιχεία 

να είναι οικολογικά και βιοδιασπώμενα, απαλό 

άρωμα (Συσκ 300 ml με αντλία σε πλαστική 

συσκευασία )  

6 ΣΑΠΟΥΝΙ (100gr) ΤΕΜ 

Αγνό  λευκό σαπούνι ,στερεό σε πλάκα για το 

πλύσιμο χεριών με ουδέτερο ph ,περιεκτικότητα σε 

πλούσια ενεργά συστατικά και γλυκερίνη τα 

συστατικά του στοιχεία να είναι οικολογικά 

&βιοδιασπώμενα  .Δερματολογικά ελεγμένο (συσκ 

100 γρ) 

7 

ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 400 

ML ΤΕΜ 

Αφρόλουτρο ,Να καταθέτει βεβαίωση ότι το προϊόν 

είναι σύμφωνο με τον κανονισμό 123/2009 και 

καταχωρημένο στον Ευρωπαϊκό Φορέα (CPNP) ως 

καλλυντικό προϊόν , να έχει   υποαλλεργικο PH . 

8 ΣΑΜΠΟΥΑΝ 400ML ΤΕΜ 

Σαμπουάν ,Να καταθέτει βεβαίωση ότι το προϊόν 

είναι σύμφωνο με τον κανονισμό 123/2009 και 

καταχωρημένο στον Ευρωπαϊκό Φορέα (CPNP) ως 

καλλυντικό προϊόν , να έχει  υποαλλεργικο PH . 

9 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 

ΠΙΑΤΩΝ (ΠΛΥΣΙΜΟ 

ΣΤΟ ΧΕΡΙ)  500 ml ΤΕΜ 

Να περιέχει ανιονικά επιφανειοδραστικά min16 % 

,να περιέχει μη ιονικά min 2% , NAOH  min 8 % , Να 

έχει pH υδάτικού  διαλύματος  1% ,ειδική σύνθεση 

για να βοηθα τον καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής 

(τσαι ,λίπη,αίμα , καφές αυγό κτλ. Να δίνονται 

οδηγίες χρήσεως & οδηγίες ασφάλειας .Να 

διατίθεται σε συσκευασία των  500 ml.  

10 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 

ΡΟΥΧΩΝ ΣΚΟΝΗ 

(ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ )  

(420 gr) ΤΕΜ  

Σε σκόνη με ενζυμα που να αποτελεί μίγμα 

τασιενεργών συστατικών ,αλκαλικών 

αλάτων,λευκαντικών παραγόντων , τα οποία θα 

ενεργοποιούνται ακόμη και σε μέτριες 

θερμοκρασίες . Να περιέχει ανιοντικά  τασιενεργα 5-

15%, μη ιονικά τασιενεργά ,φωσφορικά 

άλατα,πρωτεολυτικά ένζυμα για την απομάκρυνση 

ρύπων πρωτεϊνικής φύσης και λευκαντικούς 

παράγοντες με βάση το οξυγόνο. συσκευασία : 420 

γρ) 

11 

ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 

ΡΟΥΧΩΝ 30 

ΜΕΖΟΥΡΕΣ ΤΕΜ   

Σκόνη πλυντηρίου, που να διαλύεται εύκολα & 

πλήρως , να εξασφαλίζει καθαριότητα & λάμψη στα 

ρούχα , να περιέχει ενεργά τασιενεργά συστατικά 

βιοδιασπώμενα ώστε να μην επιβαρύνει το υδάτινο 

περιβάλλον, να μην περιέχει βόριο & φωσφορικά 

.Να μην προκαλεί φθορές στις ίνες των ρούχων , να 
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πλένει αποτελεσματικά και στους 30 βαθμούς. Να 

είναι σε χάρτινη συσκευασία όπου θα έχει οδηγίες 

12 

ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 10 

Μ ΤΕΜ 

Κλασικό αλουμινόχαρτο να προστατεύει 

αποτελεσματικά τα τρόφιμα από  φως και τις οσμές . 

από κράμα αλουμινίου υψηλής αντοχής & 

ποιότητας να διαθέτει το ιδανικό πάχος για να μην 

τσακίζει & σκίζεται 2 πλευρές ματ & γυαλιστερή σε 

ρολό 10 m 

13 ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ 25 ΤΕΜ ΤΕΜ  

Υποαλλεργικές φιλικές προς το δέρμα . με μεγάλη 

απορροφητικότητα 

14 

ΠΑΝΕΣ (ΤΥΠΟΥ  

SLIPAD) 20 TEM ΤΕΜ 

Υποαλλεργικές φιλικές προς το δέρμα . με μεγάλη 

απορροφητικότητα.(τυπου slipad ή ισοδύναμου ) 

15 

ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΩΡΑ 9-

18 ΚΙΛΩΝ (ΠΑΚ. 

50ΤΕΜ) ΤΕΜ 

Πάνες 9-18 κλ με  μοναδική φιλική προστασία προς 

το δέρμα. υποαλλεργικές 

16 

ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ Super 

market κιλού ΚΙΛΟ  

Πλαστικές σακούλες αντοχής για μεταφορά 

πραγμάτων  

17 ΧΑΡΤΟΚΟΥΤΙΑ ΤΕΜ 

Ανθεκτικά για την μεταφορά διαφόρων πραγμάτων 

(3 φύλλο 440 γρ )   

 

                                                                                                                               ΕΛΕΧΘΗΚΕ 

   Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                           Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤ. ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

  ΔΟΥΒΛΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ                                                                          ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ  

                                    

                                                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΓΚΑΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας    Αλληλεγγύης 

& Προσχολικής Αγωγής.         

 

                   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 

III. Γ Ε Ν Ι Κ Η   Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 
ΑΡΘΡΟ 1  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις 

ανάγκες καθαριότητας των δομών του Ν.Π.Δ.Δ . «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.». 

 Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 58.933,58. Οι 

σχετικές πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» 

οικονομικού έτους 2019. 

ΑΡΘΡΟ 2  

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

H διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 

α)Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ.7 του Ν. 4412/2016 ,38,100 & 121του Ν.4412/2016 

β) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117  

γ) τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Τα συμβατικά στοιχεία, κατά σειρά ισχύος είναι :   

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
3. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ 
5. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΑΡΘΡΟ 4 : 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία : 
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Α) Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους της Διακήρυξης, της  Γενικής Συγγραφής 

Υποχρεώσεων , των Τεχνικών  και Γενικών  Προδιαγραφών  της Παρούσας μελέτης . 

Β) Η προσφερόμενη χαμηλότερη τιμή. 

 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο των ομάδων 

Α΄& Β. 

  Η προμήθεια θα εκτελεστεί με τον τρόπο και στο χρόνο που θα ορίζει η Διακήρυξη  

τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες των δομών . 

Τόπος παράδοσης των υλικών ορίζονται οι δομές του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.»  

ΑΡΘΡΟ 5  ΣΥΜΒΑΣΗ 

Ο προμηθευτής που θα αναδειχτεί από το διαγωνισμό υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης να προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, καταθέτοντας εγγύηση καλής εκτελέσεως της προμήθειας 5% επί της 

καθαρής  συμβατικής αξίας . 

ΑΡΘΡΟ 6  ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Εφόσον υπάρξει απόκλιση της σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας , μπορεί να επιβληθεί 

σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα  με τις ισχύουσες διατάξεις. 

ΑΡΘΡΟ 7  ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ο ανάδοχος  υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις 

φόρους, τέλη κ.λ.π.  

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, όπως κάθε φορά ισχύει  η οποία υπολογίζεται 

επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί 

του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 

Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ) όπως 

κάθε φορά ισχύει  η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και 

κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί  της κράτησης αυτής υπολογίζεται χαρτόσημο 3% 

και επί του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 20% 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος . 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή  και αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 8  ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  

 Ο προμηθευτής θα εγγυάται ότι τα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με 

τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές , θα έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά 

που προβλέπουν οι όροι αυτοί. Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα 

ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του 

προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση 

της Υπηρεσίας κάθε ποσότητα που προμήθευσε, μέσα σε δύο εργάσιμες (2) ημέρες, αφότου 

διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Οι δαπάνες επιστροφής στον 

προμηθευτή των ακατάλληλων ειδών και αποστολής στην Υπηρεσία των νέων σε 
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αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Αν ο προμηθευτής 

καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων ειδών κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες 

τις νόμιμες συνέπειες.  

                                                                                                                                ΕΛΕΧΘΗΚΕ 

  Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                               Η ΑΝΠΛ. ΠΡΟΙΣΤ. ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

  ΔΟΥΒΛΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ                                                                          ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ  

                                                                

                                                               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

                                                               ΓΚΑΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας   Αλληλεγγύης 

& Προσχολικής Αγωγής.                

          ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ   ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 

IV. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ    Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ 
ΟΜΑΔΑ Α  

Κ.Α. 10-6634.001 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΜ ΠΟΣ  Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ  

1 ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 2 ΚΙΛΑ ΤΕΜ 25 2,2 55 

2 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ ΣΚΟΝΗ 

(ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ) 900 gr  ΤΕΜ 25 2 50 

3 

ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 

ΡΟΥΧΩΝ 55 ΜΕΖΟΥΡΕΣ  ΤΕΜ 30 7,5 225 

4 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ 

(ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) 4 lt ΤΕΜ 55 2 110 

5 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 5 lt  ΤΕΜ 35 9 315 

6 

ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ  Η' ΚΑΨΟΥΛΑ  

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (ΠΑΚΕΤΟ 

40ΤΕΜ) ΤΕΜ 35 7,5 262,5 

7 

ΥΓΡΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ & 

ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 

ΠΙΑΤΩΝ (συσκ  4 lt) ΤΕΜ 35 6 210 

8 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 2 lt ΤΕΜ 70 1,5 105 

9 

ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 200 Μ ΤΕΜ. 70 3 210 

10 

ΛΑΔΟΚΟΛΛΕΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ(συσκ  

50 m) ΤΕΜ 70 5,5 385 

11 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 100Μ ΤΕΜ 70 5 350 
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12 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΝΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ (400 gr) ΤΕΜ 50 3,3 165 

13 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΤΙΦΤΗΣ(ΠΡΕΣΑ) 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΥΒΑ ΤΕΜ 20 33 660 

14 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 

((ΤΥΠΟΥ  vettex ) ΓΙΓΑΣ ΤΕΜ 120 1,5 180 

15 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΚΟΥΒΑΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙ ΤΕΜ 20 12 240 

16 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 

400ΓΡ ME ΚΟΝΤΑΡΙ & ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ ΤΕΜ 20 6,5 130 

17 

ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ 

(16 ΛΙΤΡΩΝ) ΤΕΜ 50 3,5 175 

18 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΟΥΒΑΣ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΟΣ  

(ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΡΟΤΣΙ) ΤΕΜ 8 70 560 

19 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ inox 1,30 

M (για σκούπα /σφουγγαρίστρα ) ΤΕΜ 100 0,63 63 

20 

ΣΚΟΥΠΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ 

(inox 1,30M) ΤΕΜ 60 2 120 

21 

ΣΚΟΥΠΕΣ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΕΜ 50 3 150 

22 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ( ΤΥΠΟΥ  vettex ) 

ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ(inox 1,30M) ΤΕΜ 30 2 60 

23 ΠΑΡΚΕΤΕΖΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ 60CM ΤΕΜ 30 7 210 

24 ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ  ΤΕΜ 70 0,8 56 

25 ΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΤΡΙΠΛΗ ΤΕΜ 15 14 210 

26 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ  2 

LT ΤΕΜ 700 4 2800 
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27 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1lt  ΤΕΜ 700 0,75 525 

28 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ  ΣΕ ΣΚΟΝΗ 400 gr ΤΕΜ 90 2 180 

29 

ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΑ – 

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ  ΣΕ ΦΙΑΛΗ  300ml ΤΕΜ 60 3 180 

30 

ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ( ΤΥΠΟΥ CIF ή 

ισοδύναμου)σε συσκ . 500 ml . ΤΕΜ 100 2 200 

31 

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 300ml 

με αντλία ΤΕΜ 100 1 100 

32 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 lt  ΤΕΜ 200 3,2 640 

33 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 500  ml ΤΕΜ 70 1,3 91 

34 ΛΙΠΟΔΙΑΛΥΤΙΚΟ (συσκ 750ml) ΤΕΜ 70 4,5 315 

35 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ΠΑΚ.70- 80 ΤΕΜ ΤΕΜ 900 1,3 1170 

36 ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ ΒΡΕΦΩΝ (500 ml) ΤΕΜ 25 6 150 

37 

ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΩΡΑ 12-25 ΚΙΛΩΝ 

(ΠΑΚ. ΕΩΣ 50ΤΕΜ) ΤΕΜ 510 15 7650 

38 

ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΩΡΑ 9-18 ΚΙΛΩΝ 

(ΠΑΚ.  ΕΩΣ 50ΤΕΜ) ΤΕΜ  400 15 6000 

39 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ  ( 

ΤΥΠΟΥ WETTEX Η’ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ) 

ΝΟ 3 ΔΙΑΣΤ 26*31,5 ΤΕΜ 400 0,7 280 

40 

ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ 

ΣΥΣΚ.20ΤΕΜ(ΔΙΑΦΑΝΗ) ΤΕΜ  200 1,24 248 

41 ΠΙΓΚΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑ ΤΕΜ  60 1,5 90 

42 

ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ  ΣΥΣΚ. 

100 ΤΕΜ (ΔΙΑΦΑΝΗ) ΤΕΜ  300 1 300 

43 

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 80Χ110 

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΡΟΛΟ ( 

8-9 ΤΕΜ) ΡΟΛΟ 250 1,6 400 
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44 

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΓΑΣ 0,90 

Χ 1,20 – ΡΟΛΟ 10 ΤΕΜ ΡΟΛΟ 250 1,9 475 

45 

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ( 50 Χ 50  ΧΟΝΔΡΕΣ 20 

ΤΕΜ ) ΤΕΜ 250 0,6 150 

46 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΗΛ. ΣΚΟΥΠΑΣ ΔΙΑΦ. 

ΤΥΠΩΝ (ΠΑΚΕΤΑ 5 ΤΕΜ) ΤΕΜ 40 12 480 

47 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΥΠΟΥ 

POLY – BAG) Νο 2 (50ΤΕΜ) 

(ΔΙΑΣΤ.24*35) ΤΕΜ 70 0,7 49 

48 ΣΙΔΕΡΟΠΑΝΟ ΓΙΓΑΣ( 50Χ1,40 ) ΤΕΜ 25 3 75 

49 ΣΥΡΜΑ ΧΟΝΔΡΟ ΤΕΜ 300 0,8 240 

50 ΣΥΡΜΑ ΨΙΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ  ΤΕΜ 200 1,2 240 

51 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ  ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ  

ΣΥΡΜΑ  ΤΕΜ 500 0,5 250 

52 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ 

(ΤΥΠΟΥ VIAKAL Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ)  

500 ml  ΤΕΜ 120 1,5 180 

53 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΑΛΙΩΝ ( 4  lt ) ΤΕΜ 30 11 330 

54 

ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ (500 ml )(με 

πιστολι ψεκασμου) ΤΕΜ 300 1,2 360 

55 ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙ  ΚΟΥΖΙΝΑΣ ( 1000 gr) ΤΕΜ 550 1,9 1045 

56 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΦΥΛΛΟ ΛΕΥΚΟ Α 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΒΑΡΟΣ  ΑΝΑ ΡΟΛΟ 130 

γρ ΤΕΜ) 3000 0,35 1050 

57 

ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΙΛΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

(100Τεμ) ΤΕΜ 700 1 700 

58 

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ( 70ΤΕΜ 

28 Χ 28) ΤΕΜ 700 0,45 315 

59 

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ  ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

ΠΑΚΕΤΟ (200ΤΕΜ ) ΤΕΜ 500 0,75 375 

60 ΦΙΑΛΕΣ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ 450 ML ΤΕΜ 12 4,5 54 
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61 ΣΠΙΡΤΑ ΚΟΥΤI  TEM 2 0,07 0,14 

62 ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ΜΕΓΆΛΟΙ  TEM 8 0,5 4 

63 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ 

(ΠΑΚ 4 ΤΕΜ) ΤΕΜ 49 1,5 73,5 

64 ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ( 1000 TEM) ΤΕΜ 30 2 60 

65 ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 4 LT  ΤΕΜ 30 0,8 24 

66 ΞΥΣΤΡΑ ΓΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ  ΤΕΜ 5 1,5 7,5 

67 ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΤΕΜ 6 25 150 

68 ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ  ΤΕΜ  2 1,5 3 

69 ΠΑΝΑΚΙΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ ΤΕΜ 17 1,8 30,6 

  ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ       33296,24 

  ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24%     0,24 7991,10 

  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  41.287,34 

 

 

Κ.Α.60.6634.002 (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) 

             

 Α/Α/              ΕΙΔΟΣ   ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ TIMH  ΣΥΝΟΛΟ 

1 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΦΥΛΛΟ ΛΕΥΚΟ 

Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΒΑΡΟΣ  ΑΝΑ 

ΡΟΛΟ 130 γρ TEM 80 0,35 28 

2 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ - 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ  2 LT TEM 5 4 20 

3 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1lt  TEM 6 0,75 4,5 

4 

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ  ΣΕ ΣΚΟΝΗ 400 

gr ΤΕΜ 2 2 4 

5 

ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΑ – 

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ  ΣΕ ΦΙΑΛΗ  

300ml ΤΕΜ 2 3 6 
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6 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ 

(ΤΥΠΟΥ VIAKAL Η 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ)  500 ml  ΤΕΜ 2 1,5 3 

7 

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 

300ml με αντλία TEM 2 1 2 

8 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 lt  TEM 2 3,2 6,4 

9 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ  ( 

ΤΥΠΟΥ WETTEX Η’ 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ) ΝΟ 3 ΔΙΑΣΤ 

26*31,5 TEM 4 0,7 2,8 

10 

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΓΑΣ 

0,90 Χ 1,20 – ΡΟΛΟ 10 ΤΕΜ ΡΟΛΟ 4 1,9 7,6 

11 

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ( 50 Χ 50  ΧΟΝΔΡΕΣ 

20 ΤΕΜ ) TEM 4 0,6 2,4 

12 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ  ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ  

ΣΥΡΜΑ  TEM 4 0,5 2 

13 

ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ (500 ml )(με 

πιστολι ψεκασμου) TEM 3 1,2 3,6 

14 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 400ΓΡ ME 

ΚΟΝΤΑΡΙ & ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ ΤΕΜ 1 6,5 6,5 

15 

ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΕ 

ΣΤΙΦΤΗ (16 ΛΙΤΡΩΝ) ΤΕΜ 1 3,5 3,5 

16 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ inox 

1,30 M (για σκούπα 

/σφουγγαρίστρα ) ΤΕΜ 1 0,63 0,63 

17 

ΣΚΟΥΠΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΙΚΟ 

ΚΟΝΤΑΡΙ (inox 1,30M) ΤΕΜ 1 2 2 

18 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ( ΤΥΠΟΥ  

vettex ) ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ(inox 

1,30M) ΤΕΜ 1 2 2 

19 

ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ 

ΚΟΝΤΑΡΙ  ΤΕΜ 1 0,8 0,8 

  ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ       107,73 
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  ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24%     0,24 25,8552 

  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ        133,59 

 

    Κ.Α. 60.6634.003 (ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ) 

 

 Α/Α/              ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ.  ΣΥΝΟΛΟ 

1 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ 

ΠΕΤΣΕΤΕΣ  ( ΤΥΠΟΥ 

WETTEX Η’ 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ) ΝΟ 3 

ΔΙΑΣΤ 26*31,5 ΤΕΜ 5 0,7 3,5 

2 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΝΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ (400 

gr) ΤΕΜ 4 3,3 13,2 

3 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 

ΣΤΙΦΤΗΣ(ΠΡΕΣΑ) 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΚΟΥΒΑ ΤΕΜ 3 33 99 

4 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 

((ΤΥΠΟΥ  vettex ) ΓΙΓΑΣ ΤΕΜ 10 1,5 15 

5 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ 

ΚΟΥΒΑΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΓΙΑ 

ΚΑΡΟΤΣΙ ΤΕΜ 5 12 60 

6 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 400ΓΡ 

ME ΚΟΝΤΑΡΙ & 

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ ΤΕΜ 5 6,5 32,5 

7 

ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 

ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ (16 

ΛΙΤΡΩΝ) ΤΕΜ 5 3,5 17,5 

8 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΚΟΥΒΑΣ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 

ΔΙΠΛΟΣ  (ΠΛΗΡΕΣ 

ΚΑΡΟΤΣΙ) ΤΕΜ 2 70 140 
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9 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 

ΚΟΝΤΑΡΙ inox 1,30 M 

(για σκούπα 

/σφουγγαρίστρα ) ΤΕΜ 5 0,63 3,15 

10 

ΣΚΟΥΠΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΙΚΟ 

ΚΟΝΤΑΡΙ (inox 1,30M) ΤΕΜ 5 2 10 

11 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ( 

ΤΥΠΟΥ  vettex ) ΜΕ 

ΚΟΝΤΑΡΙ(inox 1,30M) ΤΕΜ 5 2 10 

12 

ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ 

ΚΟΝΤΑΡΙ  ΤΕΜ 5 0,8 4 

13 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ - 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ  2 LT ΤΕΜ 25 4 100 

14 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

1lt  ΤΕΜ 40 0,75 30 

15 

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ  ΣΕ 

ΣΚΟΝΗ 400 gr ΤΕΜ 5 2 10 

16 

ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΑ – 

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ  ΣΕ 

ΦΙΑΛΗ  300ml ΤΕΜ 5 3 15 

17 

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 

ΧΕΡΙΩΝ 300ml με 

αντλία ΤΕΜ 15 1 15 

18 

ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 

4 lt  ΤΕΜ 10 3,2 32 

19 

ΣΑΚΟΙ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

80Χ110 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ 

ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΡΟΛΟ ( 8-

9 ΤΕΜ) ΡΟΛΟ 20 1,6 32 

20 

ΣΑΚΟΙ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΓΑΣ 

0,90 Χ 1,20 – ΡΟΛΟ 10 

ΤΕΜ ΡΟΛΟ 20 1,9 38 

21 

ΣΑΚΟΙ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ( 50 Χ 50  

ΧΟΝΔΡΕΣ 20 ΤΕΜ ) ΤΕΜ 15 0,6 9 
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22 ΣΥΡΜΑ ΧΟΝΔΡΟ ΤΕΜ 35 0,8 28 

23 

ΣΥΡΜΑ ΨΙΛΟ ΓΙΑ 

ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ  ΤΕΜ 35 1,2 42 

24 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ  ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

ΜΕ  ΣΥΡΜΑ  ΤΕΜ 35 0,5 17,5 

25 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΑΛΑΤΩΝ (ΤΥΠΟΥ 

VIAKAL Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ)  

500 ml  ΤΕΜ 35 1,5 52,5 

26 

ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ (500 ml 

)(με πιστολι ψεκασμου) ΤΕΜ 35 1,2 42 

27 

ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙ  ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

( 1000 gr) ΤΕΜ 100 1,9 190 

28 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΦΥΛΛΟ 

ΛΕΥΚΟ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΒΑΡΟΣ  ΑΝΑ ΡΟΛΟ 130 

γρ ΤΕΜ) 200 0,35 70 

29 

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 

ΛΕΥΚΕΣ ( 70ΤΕΜ 28 Χ 

28) ΤΕΜ 100 0,45 45 

30 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 

ΠΙΑΤΩΝ (ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ 

ΧΕΡΙ) 4 lt ΤΕΜ 15 2 30,00 

  ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ       1.205,85 

  ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24%     0,24 289,40 

  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ        1.495,25 

 

 

Κ.Α.60.6634.004 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ) 

 Α/Α/              ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ.  ΣΥΝΟΛΟ 

1 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ  

( ΤΥΠΟΥ WETTEX Η’ 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ) ΝΟ 3 ΔΙΑΣΤ 

26*31,5 ΤΕΜ 40 0,7 28 

2 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ((ΤΥΠΟΥ  

vettex ) ΓΙΓΑΣ ΤΕΜ 5 1,5 7,5 
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3 

ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΕ 

ΣΤΙΦΤΗ (16 ΛΙΤΡΩΝ) ΤΕΜ 5 3,5 17,5 

4 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ 

inox 1,30 M (για σκούπα 

/σφουγγαρίστρα ) ΤΕΜ 5 0,63 3,15 

5 

ΣΚΟΥΠΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΙΚΟ 

ΚΟΝΤΑΡΙ (inox 1,30M) ΤΕΜ 5 2 10 

6 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ( ΤΥΠΟΥ  

vettex ) ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ(inox 

1,30M) ΤΕΜ 5 2 10 

7 

ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ 

ΚΟΝΤΑΡΙ  ΤΕΜ 5 0,8 4 

8 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ - 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ  2 LT ΤΕΜ 50 4 200 

9 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1lt  ΤΕΜ 50 0,75 37,5 

10 

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ  ΣΕ ΣΚΟΝΗ 

400 gr ΤΕΜ 6 2 12 

11 

ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΑ – 

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ  ΣΕ ΦΙΑΛΗ  

300ml ΤΕΜ 6 3 18 

12 

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 

300ml με αντλία ΤΕΜ 6 1 6 

13 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 lt  ΤΕΜ 6 3,2 19,2 

14 

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

80Χ110 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΜΕ 

ΚΟΡΔΟΝΙ ΡΟΛΟ ( 8-9 ΤΕΜ) ΡΟΛΟ 6 1,6 9,6 

15 

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ( 50 Χ 50  ΧΟΝΔΡΕΣ 

20 ΤΕΜ ) ΤΕΜ 6 0,6 3,6 

16 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ  ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ  

ΣΥΡΜΑ  ΤΕΜ 30 0,5 15 

17 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ 

(ΤΥΠΟΥ VIAKAL Η 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ)  500 ml  ΤΕΜ 10 1,5 15 
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18 

ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ (500 ml )(με 

πιστολι ψεκασμου) ΤΕΜ 10 1,2 12 

19 

ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙ  ΚΟΥΖΙΝΑΣ ( 

1000 gr) ΤΕΜ 10 1,9 19 

20 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΦΥΛΛΟ 

ΛΕΥΚΟ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΒΑΡΟΣ  

ΑΝΑ ΡΟΛΟ 130 γρ ΤΕΜ) 340 0,35 119 

  

      566,05            ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24%     0,24 135,85 

  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ        701,90 

 

 

Κ.Α.60.6634.005 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ  ) 

 

 Α/Α/              ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ  ΣΥΝΟΛΟ 

1 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ 

ΠΕΤΣΕΤΕΣ  ( ΤΥΠΟΥ 

WETTEX Η’ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ) 

ΝΟ 3 ΔΙΑΣΤ 26*31,5 ΤΕΜ 20 0,7 14 

2 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ((ΤΥΠΟΥ  

vettex ) ΓΙΓΑΣ ΤΕΜ 10 1,5 15 

3 

ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΕ 

ΣΤΙΦΤΗ (16 ΛΙΤΡΩΝ) ΤΕΜ 10 3,5 35 

4 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ 

inox 1,30 M (για σκούπα 

/σφουγγαρίστρα ) ΤΕΜ 10 0,63 6,3 

5 

ΣΚΟΥΠΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΙΚΟ 

ΚΟΝΤΑΡΙ (inox 1,30M) ΤΕΜ 10 2 20 

6 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ( ΤΥΠΟΥ  

vettex ) ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ(inox 

1,30M) ΤΕΜ 10 2 20 

7 

ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ 

ΚΟΝΤΑΡΙ  ΤΕΜ 2 0,8 1,6 

8 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ - 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ  2 LT ΤΕΜ 50 4 200 
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9 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1lt  ΤΕΜ 50 0,75 37,5 

10 

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ  ΣΕ ΣΚΟΝΗ 

400 gr ΤΕΜ 5 2 10 

11 

ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΑ – 

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ  ΣΕ 

ΦΙΑΛΗ  300ml ΤΕΜ 5 3 15 

12 

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 

300ml με αντλία ΤΕΜ 10 1 10 

13 

ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 

lt  ΤΕΜ 5 3,2 16 

14 

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

80Χ110 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΜΕ 

ΚΟΡΔΟΝΙ ΡΟΛΟ ( 8-9 ΤΕΜ) ΡΟΛΟ 10 1,6 16 

15 

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ( 50 Χ 50  

ΧΟΝΔΡΕΣ 20 ΤΕΜ ) ΤΕΜ 15 0,6 9 

16 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ  ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

ΜΕ  ΣΥΡΜΑ  ΤΕΜ 15 0,5 7,5 

17 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΑΛΑΤΩΝ (ΤΥΠΟΥ VIAKAL Η 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ)  500 ml  ΤΕΜ 5 1,5 7,5 

18 

ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ (500 ml 

)(με πιστολι ψεκασμου) ΤΕΜ 4 1,2 4,8 

19 

ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙ  ΚΟΥΖΙΝΑΣ ( 

1000 gr) ΤΕΜ 5 1,9 9,5 

20 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΦΥΛΛΟ 

ΛΕΥΚΟ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΒΑΡΟΣ  ΑΝΑ ΡΟΛΟ 130 γρ ΤΕΜ) 140 0,35 49 

         503,70            ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24%     0,24 120,89 

  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ        624,59 
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Κ.Α.60.6634.007 (KHΦΗ  )       

 Α/Α/              ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ  ΣΥΝΟΛΟ 

1 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ  

( ΤΥΠΟΥ WETTEX Η’ 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ) ΝΟ 3 ΔΙΑΣΤ 

26*31,5 ΤΕΜ 8 0,7 5,6 

2 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ((ΤΥΠΟΥ  

vettex ) ΓΙΓΑΣ ΤΕΜ 3 1,5 4,5 

3 

ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΕ 

ΣΤΙΦΤΗ (16 ΛΙΤΡΩΝ) ΤΕΜ 2 3,5 7 

4 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ 

inox 1,30 M (για σκούπα 

/σφουγγαρίστρα ) ΤΕΜ 2 0,63 1,26 

5 

ΣΚΟΥΠΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΙΚΟ 

ΚΟΝΤΑΡΙ (inox 1,30M) ΤΕΜ 2 2 4 

6 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ( ΤΥΠΟΥ  

vettex ) ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ(inox 

1,30M) ΤΕΜ 2 2 4 

7 

ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ 

ΚΟΝΤΑΡΙ  ΤΕΜ 2 0,8 1,6 

8 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ - 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ  2 LT ΤΕΜ 15 4 60 

9 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1lt  ΤΕΜ 15 0,75 11,25 

10 

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ  ΣΕ ΣΚΟΝΗ 

400 gr ΤΕΜ 2 2 4 

11 

ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΑ – 

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ  ΣΕ ΦΙΑΛΗ  

300ml ΤΕΜ 2 3 6 

12 

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 

300ml με αντλία ΤΕΜ 3 1 3 

13 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 lt  ΤΕΜ 3 3,2 9,6 
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14 

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

80Χ110 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΜΕ 

ΚΟΡΔΟΝΙ ΡΟΛΟ ( 8-9 ΤΕΜ) ΡΟΛΟ 15 1,6 24 

15 

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ( 50 Χ 50  

ΧΟΝΔΡΕΣ 20 ΤΕΜ ) ΤΕΜ 17 0,6 10,2 

16 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ  ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ  

ΣΥΡΜΑ  ΤΕΜ 17 0,5 8,5 

17 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ 

(ΤΥΠΟΥ VIAKAL Η 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ)  500 ml  ΤΕΜ 5 1,5 7,5 

18 

ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ (500 ml )(με 

πιστολι ψεκασμου) ΤΕΜ 5 1,2 6 

19 

ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙ  ΚΟΥΖΙΝΑΣ ( 

1000 gr) ΤΕΜ 10 1,9 19 

20 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΦΥΛΛΟ 

ΛΕΥΚΟ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΒΑΡΟΣ  

ΑΝΑ ΡΟΛΟ 130 γρ ΤΕΜ) 280 0,35 98 

         295,01            ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24%     0,24 70,80 

  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ        365,81 

ΟΜΑΔΑ Β. 

Κ.Α.10-6634.002 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΣΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΗΛΛΕΓΥΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  ΜΜ ΠΟΣ ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ( 70ΤΕΜ 28 Χ 28)  ΤΕΜ 250 0,45 112,5 

2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΥΣΚ (110 γρ ) ΤΕΜ  250 0,86 215 

3 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΣΚ  16 ΡΟΛΩΝ ( ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ 

ΡΟΛΟ 130 gr ) ΤΕΜ 350 4 1400 

4 ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ (100 ml) ΤΕΜ 300 1,5 450 

5 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ (300 ml) ΤΕΜ  300 1 300 

6 ΣΑΠΟΥΝΙ (100gr) ΤΕΜ  300 0,9 270 
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7 ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ (400 ml) TEM 300 3 900 

8 ΣΑΜΠΟΥΑΝ (400 ml ) ΤΕΜ 200 3 600 

9 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ (ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ 

ΧΕΡΙ)  (500 ml ) TEM 150 1,5 225 

10 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ ΣΚΟΝΗ 

(ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ )  (420 gr) TEM  160 1 160 

11 

ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 

εως  30 ΜΕΖΟΥΡΕΣ TEM   200 6 1200 

12 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 10 Μ ΤΕΜ 120 1,5 180 

13 ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ 25 ΤΕΜ ΤΕΜ  280 3 840 

14 ΠΑΝΕΣ (ΤΥΠΟΥ  SLIPAD) 20 TEM ΤΕΜ 150 7 1050 

15 ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΩΡΑ 9-18 ΚΙΛΩΝ (ΠΑΚ. 50ΤΕΜ) ΤΕΜ 160 20 3200 

16 ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ Super market κιλού ΚΙΛΟ  180 1,5 270 

17 ΧΑΡΤΟΚΟΥΤΙΑ ΤΕΜ 180 1 180 

  ΣΥΝΟΛΟ       11.553 

  ΦΠΑ 24%       2.772,60 

  ΣΥΝΟΛΟ        14.325,10 

                                                                                                               ΕΛΕΧΘΗΚΕ 

       Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                               Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

                                                                                                          ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  ΔΟΥΒΛΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ                                                              ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ  

 

                                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΑΣΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας  Αλληλεγγύης 

& Προσχολικής Αγωγής. 

                               ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ   ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 

V. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Κ.Α. 10-6634.001 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΜ ΠΟΣ  Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ  

1 

ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 

ΠΙΑΤΩΝ 2 ΚΙΛΑ ΤΕΜ 25     

2 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 

ΡΟΥΧΩΝ ΣΚΟΝΗ 

(ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ) 

900 gr  ΤΕΜ 25     

3 

ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 

55 ΜΕΖΟΥΡΕΣ  ΤΕΜ 30     

4 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 

ΠΙΑΤΩΝ (ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ 

ΧΕΡΙ) 4 lt ΤΕΜ 55     

5 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 5 

lt  ΤΕΜ 35     

6 

ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ  Η' 

ΚΑΨΟΥΛΑ  

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 

(ΠΑΚΕΤΟ 40ΤΕΜ) ΤΕΜ 35     

7 

ΥΓΡΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ & 

ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 

(συσκ  4 lt) ΤΕΜ 35     

8 

ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 2 

lt ΤΕΜ 70     

9 

ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 200 Μ ΤΕΜ. 70     
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10 

ΛΑΔΟΚΟΛΛΕΣ 

ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ(συσκ  50 

m) ΤΕΜ 70     

11 

ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 

100Μ ΤΕΜ 70     

12 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΝΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ (400 

gr) ΤΕΜ 50     

13 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 

ΣΤΙΦΤΗΣ(ΠΡΕΣΑ) 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΚΟΥΒΑ ΤΕΜ 20     

14 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 

((ΤΥΠΟΥ  vettex ) ΓΙΓΑΣ ΤΕΜ 120     

15 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ 

ΚΟΥΒΑΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΓΙΑ 

ΚΑΡΟΤΣΙ ΤΕΜ 20     

16 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 400ΓΡ 

ME ΚΟΝΤΑΡΙ & 

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ ΤΕΜ 20     

17 

ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 

ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ (16 

ΛΙΤΡΩΝ) ΤΕΜ 50     

18 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΚΟΥΒΑΣ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 

ΔΙΠΛΟΣ  (ΠΛΗΡΕΣ 

ΚΑΡΟΤΣΙ) ΤΕΜ 8     

19 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 

ΚΟΝΤΑΡΙ inox 1,30 M 

(για σκούπα 

/σφουγγαρίστρα ) ΤΕΜ 100     

20 

ΣΚΟΥΠΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΙΚΟ 

ΚΟΝΤΑΡΙ (inox 1,30M) ΤΕΜ 60     

21 

ΣΚΟΥΠΕΣ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ 

ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΕΜ 50     
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22 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ( 

ΤΥΠΟΥ  vettex ) ΜΕ 

ΚΟΝΤΑΡΙ(inox 1,30M) ΤΕΜ 30     

23 

ΠΑΡΚΕΤΕΖΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ 

60CM ΤΕΜ 30     

24 

ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ 

ΚΟΝΤΑΡΙ  ΤΕΜ 70     

25 

ΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΤΡΙΠΛΗ ΤΕΜ 15     

26 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ - 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ  2 LT ΤΕΜ 700     

27 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

1lt  ΤΕΜ 700     

28 

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ  ΣΕ 

ΣΚΟΝΗ 400 gr ΤΕΜ 90     

29 

ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΑ – 

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ  ΣΕ 

ΦΙΑΛΗ  300ml ΤΕΜ 60     

30 

ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ( 

ΤΥΠΟΥ CIF ή 

ισοδύναμου)σε συσκ . 

500 ml . ΤΕΜ 100     

31 

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 

ΧΕΡΙΩΝ 300ml με 

αντλία ΤΕΜ 100     

32 

ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 

4 lt  ΤΕΜ 200     

33 

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 500  ml ΤΕΜ 70     

34 

ΛΙΠΟΔΙΑΛΥΤΙΚΟ (συσκ 

750ml) ΤΕΜ 70     

35 

ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ 

ΠΑΚ.70- 80 ΤΕΜ ΤΕΜ 900     

36 

ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ ΒΡΕΦΩΝ 

(500 ml) ΤΕΜ 25     
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37 

ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΩΡΑ 12-25 

ΚΙΛΩΝ (ΠΑΚ. ΕΩΣ 

50ΤΕΜ) ΤΕΜ 510     

38 

ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΩΡΑ 9-18 

ΚΙΛΩΝ (ΠΑΚ.  ΕΩΣ 

50ΤΕΜ) ΤΕΜ  400     

39 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ 

ΠΕΤΣΕΤΕΣ  ( ΤΥΠΟΥ 

WETTEX Η’ 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ) ΝΟ 3 

ΔΙΑΣΤ 26*31,5 ΤΕΜ 400     

40 

ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΜΕΓΑΛΑ 

ΣΥΣΚ.20ΤΕΜ(ΔΙΑΦΑΝΗ) ΤΕΜ  200     

41 

ΠΙΓΚΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ 

ΒΟΥΡΤΣΑ ΤΕΜ  60     

42 

ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ  ΣΥΣΚ. 100 

ΤΕΜ (ΔΙΑΦΑΝΗ) ΤΕΜ  300     

43 

ΣΑΚΟΙ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

80Χ110 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ 

ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΡΟΛΟ ( 8-

9 ΤΕΜ) ΡΟΛΟ 250     

44 

ΣΑΚΟΙ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΓΑΣ 

0,90 Χ 1,20 – ΡΟΛΟ 10 

ΤΕΜ ΡΟΛΟ 250     

45 

ΣΑΚΟΙ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ( 50 Χ 50  

ΧΟΝΔΡΕΣ 20 ΤΕΜ ) ΤΕΜ 250     

46 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΗΛ. 

ΣΚΟΥΠΑΣ ΔΙΑΦ. ΤΥΠΩΝ 

(ΠΑΚΕΤΑ 5 ΤΕΜ) ΤΕΜ 40     

47 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

(ΤΥΠΟΥ POLY – BAG) Νο 

2 (50ΤΕΜ) 

(ΔΙΑΣΤ.24*35) ΤΕΜ 70     

48 
ΣΙΔΕΡΟΠΑΝΟ ΓΙΓΑΣ( 

ΤΕΜ 25     
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50Χ1,40 ) 

49 ΣΥΡΜΑ ΧΟΝΔΡΟ ΤΕΜ 300     

50 

ΣΥΡΜΑ ΨΙΛΟ ΓΙΑ 

ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ  ΤΕΜ 200     

51 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ  ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

ΜΕ  ΣΥΡΜΑ  ΤΕΜ 500     

52 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΑΛΑΤΩΝ (ΤΥΠΟΥ 

VIAKAL Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ)  

500 ml  ΤΕΜ 120     

53 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΧΑΛΙΩΝ ( 4  lt ) ΤΕΜ 30     

54 

ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ (500 ml 

)(με πιστολι ψεκασμου) ΤΕΜ 300     

55 

ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙ  ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

( 1000 gr) ΤΕΜ 550     

56 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΦΥΛΛΟ 

ΛΕΥΚΟ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΒΑΡΟΣ  ΑΝΑ ΡΟΛΟ 130 

γρ ΤΕΜ) 3000     

57 

ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΙΛΑ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (100Τεμ) ΤΕΜ 700     

58 

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 

ΛΕΥΚΕΣ ( 70ΤΕΜ 28 Χ 

28) ΤΕΜ 700     

59 

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ  

ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΚΕΤΟ 

(200ΤΕΜ ) ΤΕΜ 500     

60 

ΦΙΑΛΕΣ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ 450 

ML ΤΕΜ 12     

61 ΣΠΙΡΤΑ ΚΟΥΤI  TEM 2     

62 ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ΜΕΓΆΛΟΙ  TEM 8     

63 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ 

ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ (ΠΑΚ 4 

ΤΕΜ) ΤΕΜ 49     

64 
ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ( 1000 

ΤΕΜ 30     
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TEM) 

65 

ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 4 

LT  ΤΕΜ 30 

  

66 

ΞΥΣΤΡΑ ΓΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ 

ΕΣΤΙΕΣ  ΤΕΜ 5     

67 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ 

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΤΕΜ 6     

68 

ΦΙΛΤΡΟ 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ  ΤΕΜ  2     

69 

ΠΑΝΑΚΙΑ ΜΕ 

ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ ΤΕΜ 17     

  ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ         

  

 

        

  ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24%         

  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 

                                                                                                   ΙΩΑΝΝΙΝΑ ………….. 

                                                                                               Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

Κ.Α.60.6634.002 (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) 

             

 Α/Α/              ΕΙΔΟΣ   ΠΟΣΟΤΗΤΑ TIMH  ΣΥΝΟΛΟ 

1 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΦΥΛΛΟ ΛΕΥΚΟ 

Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΒΑΡΟΣ  ΑΝΑ 

ΡΟΛΟ 130 γρ TEM 80     

2 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ - 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ  2 LT TEM 5     

3 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1lt  TEM 6     

4 

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ  ΣΕ ΣΚΟΝΗ 400 

gr ΤΕΜ 2     
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5 

ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΑ – 

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ  ΣΕ ΦΙΑΛΗ  

300ml ΤΕΜ 2     

6 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ 

(ΤΥΠΟΥ VIAKAL Η 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ)  500 ml  ΤΕΜ 2     

7 

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 

300ml με αντλία TEM 2     

8 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 lt  TEM 2     

9 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ  ( 

ΤΥΠΟΥ WETTEX Η’ 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ) ΝΟ 3 ΔΙΑΣΤ 

26*31,5 TEM 4     

10 

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΓΑΣ 

0,90 Χ 1,20 – ΡΟΛΟ 10 ΤΕΜ ΡΟΛΟ 4     

11 

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ( 50 Χ 50  ΧΟΝΔΡΕΣ 

20 ΤΕΜ ) TEM 4     

12 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ  ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ  

ΣΥΡΜΑ  TEM 4     

13 

ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ (500 ml )(με 

πιστολι ψεκασμου) TEM 3     

14 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 400ΓΡ ME 

ΚΟΝΤΑΡΙ & ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ ΤΕΜ 1     

15 

ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΕ 

ΣΤΙΦΤΗ (16 ΛΙΤΡΩΝ) ΤΕΜ 1     

16 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ inox 

1,30 M (για σκούπα 

/σφουγγαρίστρα ) ΤΕΜ 1     

17 

ΣΚΟΥΠΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΙΚΟ 

ΚΟΝΤΑΡΙ (inox 1,30M) ΤΕΜ 1     

18 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ( ΤΥΠΟΥ  

vettex ) ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ(inox 

1,30M) ΤΕΜ 1     
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19 

ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ 

ΚΟΝΤΑΡΙ  ΤΕΜ 1     

  ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ         

  ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24%         

  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ          

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ ………….. 

                                                                                                                                    Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

Κ.Α. 60.6634.003 (ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ) 

  Α/Α/              ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΟ 

1 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ 

ΠΕΤΣΕΤΕΣ  ( ΤΥΠΟΥ 

WETTEX Η’ 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ) ΝΟ 3 

ΔΙΑΣΤ 26*31,5 ΤΕΜ 5     

2 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΝΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ (400 

gr) ΤΕΜ 4     

3 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 

ΣΤΙΦΤΗΣ(ΠΡΕΣΑ) 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΚΟΥΒΑ ΤΕΜ 3     

4 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 

((ΤΥΠΟΥ  vettex ) ΓΙΓΑΣ ΤΕΜ 10     

5 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ 

ΚΟΥΒΑΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΓΙΑ 

ΚΑΡΟΤΣΙ ΤΕΜ 5     

6 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 400ΓΡ 

ME ΚΟΝΤΑΡΙ & 

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ ΤΕΜ 5     

7 

ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 

ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ (16 

ΛΙΤΡΩΝ) ΤΕΜ 5     
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8 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΚΟΥΒΑΣ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 

ΔΙΠΛΟΣ  (ΠΛΗΡΕΣ 

ΚΑΡΟΤΣΙ) ΤΕΜ 2     

9 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 

ΚΟΝΤΑΡΙ inox 1,30 M 

(για σκούπα 

/σφουγγαρίστρα ) ΤΕΜ 5     

10 

ΣΚΟΥΠΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΙΚΟ 

ΚΟΝΤΑΡΙ (inox 1,30M) ΤΕΜ 5     

11 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ( 

ΤΥΠΟΥ  vettex ) ΜΕ 

ΚΟΝΤΑΡΙ(inox 1,30M) ΤΕΜ 5     

12 

ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ 

ΚΟΝΤΑΡΙ  ΤΕΜ 5     

13 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ - 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ  2 LT ΤΕΜ 25     

14 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

1lt  ΤΕΜ 40     

15 

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ  ΣΕ 

ΣΚΟΝΗ 400 gr ΤΕΜ 5     

16 

ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΑ – 

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ  ΣΕ 

ΦΙΑΛΗ  300ml ΤΕΜ 5     

17 

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 

ΧΕΡΙΩΝ 300ml με 

αντλία ΤΕΜ 15     

18 

ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 

4 lt  ΤΕΜ 10     

19 

ΣΑΚΟΙ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

80Χ110 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ 

ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΡΟΛΟ ( 8-

9 ΤΕΜ) ΡΟΛΟ 20     

20 

ΣΑΚΟΙ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΓΑΣ 

0,90 Χ 1,20 – ΡΟΛΟ 10 
ΡΟΛΟ 20     
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ΤΕΜ 

21 

ΣΑΚΟΙ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ( 50 Χ 50  

ΧΟΝΔΡΕΣ 20 ΤΕΜ ) ΤΕΜ 15     

22 ΣΥΡΜΑ ΧΟΝΔΡΟ ΤΕΜ 35     

23 

ΣΥΡΜΑ ΨΙΛΟ ΓΙΑ 

ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ  ΤΕΜ 35     

24 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ  ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

ΜΕ  ΣΥΡΜΑ  ΤΕΜ 35     

25 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΑΛΑΤΩΝ (ΤΥΠΟΥ 

VIAKAL Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ)  

500 ml  ΤΕΜ 35     

26 

ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ (500 ml 

)(με πιστολι ψεκασμου) ΤΕΜ 35     

27 

ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙ  ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

( 1000 gr) ΤΕΜ 100     

28 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΦΥΛΛΟ 

ΛΕΥΚΟ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΒΑΡΟΣ  ΑΝΑ ΡΟΛΟ 130 

γρ ΤΕΜ) 200     

29 

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 

ΛΕΥΚΕΣ ( 70ΤΕΜ 28 Χ 

28) ΤΕΜ 100     

30 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 

ΠΙΑΤΩΝ (ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ 

ΧΕΡΙ) 4 lt ΤΕΜ 15     

  ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ         

  ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24%         

  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ          

ΙΩΑΝΝΙΝΑ ………….. 

                                                                                                                                   Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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Κ.Α.60.6634.004 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ) 

 Α/Α/              ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ 

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α  ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΟ 

1 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ  ( 

ΤΥΠΟΥ WETTEX Η’ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ) 

ΝΟ 3 ΔΙΑΣΤ 26*31,5 ΤΕΜ 40     

2 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 

((ΤΥΠΟΥ  vettex ) ΓΙΓΑΣ ΤΕΜ 5     

3 

ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΕ 

ΣΤΙΦΤΗ (16 ΛΙΤΡΩΝ) ΤΕΜ 5     

4 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ inox 

1,30 M (για σκούπα 

/σφουγγαρίστρα ) ΤΕΜ 5     

5 

ΣΚΟΥΠΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ 

(inox 1,30M) ΤΕΜ 5     

6 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ( ΤΥΠΟΥ  vettex 

) ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ(inox 1,30M) ΤΕΜ 5     

7 ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ  ΤΕΜ 5     

8 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ  

2 LT ΤΕΜ 50     

9 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1lt  ΤΕΜ 50     

10 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ  ΣΕ ΣΚΟΝΗ 400 gr ΤΕΜ 6     

11 

ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΑ – 

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ  ΣΕ ΦΙΑΛΗ  

300ml ΤΕΜ 6     

12 

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 300ml 

με αντλία ΤΕΜ 6     

13 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 lt  ΤΕΜ 6     

14 

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 80Χ110 

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΡΟΛΟ 

( 8-9 ΤΕΜ) ΡΟΛΟ 6     
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15 

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ( 50 Χ 50  ΧΟΝΔΡΕΣ 20 

ΤΕΜ ) ΤΕΜ 6     

16 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ  ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ  

ΣΥΡΜΑ  ΤΕΜ 30     

17 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ 

(ΤΥΠΟΥ VIAKAL Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ)  

500 ml  ΤΕΜ 10     

18 

ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ (500 ml )(με 

πιστολι ψεκασμου) ΤΕΜ 10     

19 ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙ  ΚΟΥΖΙΝΑΣ ( 1000 gr) ΤΕΜ 10     

20 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΦΥΛΛΟ ΛΕΥΚΟ Α 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΒΑΡΟΣ  ΑΝΑ ΡΟΛΟ 

130 γρ ΤΕΜ) 340     

  

                   ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24%         

  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ        0,00 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ ………….. 

                                                                                                                         Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

Κ.Α.60.6634.005 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ  ) 

  Α/Α/              ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΟ 

1 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ 

ΠΕΤΣΕΤΕΣ  ( ΤΥΠΟΥ 

WETTEX Η’ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ) 

ΝΟ 3 ΔΙΑΣΤ 26*31,5 ΤΕΜ 20     

2 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ((ΤΥΠΟΥ  

vettex ) ΓΙΓΑΣ ΤΕΜ 10     

3 

ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΕ 

ΣΤΙΦΤΗ (16 ΛΙΤΡΩΝ) ΤΕΜ 10     

4 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ 

inox 1,30 M (για σκούπα 

/σφουγγαρίστρα ) ΤΕΜ 10     
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5 

ΣΚΟΥΠΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΙΚΟ 

ΚΟΝΤΑΡΙ (inox 1,30M) ΤΕΜ 10     

6 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ( ΤΥΠΟΥ  

vettex ) ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ(inox 

1,30M) ΤΕΜ 10     

7 

ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ 

ΚΟΝΤΑΡΙ  ΤΕΜ 2     

8 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ - 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ  2 LT ΤΕΜ 50     

9 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1lt  ΤΕΜ 50     

10 

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ  ΣΕ ΣΚΟΝΗ 

400 gr ΤΕΜ 5     

11 

ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΑ – 

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ  ΣΕ 

ΦΙΑΛΗ  300ml ΤΕΜ 5     

12 

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 

300ml με αντλία ΤΕΜ 10     

13 

ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 

lt  ΤΕΜ 5     

14 

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

80Χ110 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΜΕ 

ΚΟΡΔΟΝΙ ΡΟΛΟ ( 8-9 ΤΕΜ) ΡΟΛΟ 10     

15 

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ( 50 Χ 50  

ΧΟΝΔΡΕΣ 20 ΤΕΜ ) ΤΕΜ 15     

16 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ  ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

ΜΕ  ΣΥΡΜΑ  ΤΕΜ 15     

17 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΑΛΑΤΩΝ (ΤΥΠΟΥ VIAKAL Η 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ)  500 ml  ΤΕΜ 5     

18 

ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ (500 ml 

)(με πιστολι ψεκασμου) ΤΕΜ 4     

19 

ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙ  ΚΟΥΖΙΝΑΣ ( 

1000 gr) ΤΕΜ 5     
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20 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΦΥΛΛΟ 

ΛΕΥΚΟ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΒΑΡΟΣ  ΑΝΑ ΡΟΛΟ 130 γρ ΤΕΜ) 140     

                      ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24%         

  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ          

 

                                                                                                                     ΙΩΑΝΝΙΝΑ ………….. 

                                                                                                                    Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

Κ.Α.60.6634.007 (KHΦΗ  )       

 Α/Α/              ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΟ 

1 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ  

( ΤΥΠΟΥ WETTEX Η’ 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ) ΝΟ 3 ΔΙΑΣΤ 

26*31,5 ΤΕΜ 8     

2 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ((ΤΥΠΟΥ  

vettex ) ΓΙΓΑΣ ΤΕΜ 3     

3 

ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΕ 

ΣΤΙΦΤΗ (16 ΛΙΤΡΩΝ) ΤΕΜ 2     

4 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ 

inox 1,30 M (για σκούπα 

/σφουγγαρίστρα ) ΤΕΜ 2     

5 

ΣΚΟΥΠΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΙΚΟ 

ΚΟΝΤΑΡΙ (inox 1,30M) ΤΕΜ 2     

6 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ( ΤΥΠΟΥ  

vettex ) ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ(inox 

1,30M) ΤΕΜ 2     

7 

ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ 

ΚΟΝΤΑΡΙ  ΤΕΜ 2     

8 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ - 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ  2 LT ΤΕΜ 15     

9 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1lt  ΤΕΜ 15     
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10 

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ  ΣΕ ΣΚΟΝΗ 

400 gr ΤΕΜ 2     

11 

ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΑ – 

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ  ΣΕ ΦΙΑΛΗ  

300ml ΤΕΜ 2     

12 

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 

300ml με αντλία ΤΕΜ 3     

13 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 lt  ΤΕΜ 3     

14 

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

80Χ110 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΜΕ 

ΚΟΡΔΟΝΙ ΡΟΛΟ ( 8-9 ΤΕΜ) ΡΟΛΟ 15     

15 

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ( 50 Χ 50  

ΧΟΝΔΡΕΣ 20 ΤΕΜ ) ΤΕΜ 17     

16 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ  ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ  

ΣΥΡΜΑ  ΤΕΜ 17     

17 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ 

(ΤΥΠΟΥ VIAKAL Η 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ)  500 ml  ΤΕΜ 5     

18 

ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ (500 ml )(με 

πιστολι ψεκασμου) ΤΕΜ 5     

19 

ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙ  ΚΟΥΖΙΝΑΣ ( 

1000 gr) ΤΕΜ 10     

20 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΦΥΛΛΟ 

ΛΕΥΚΟ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΒΑΡΟΣ  

ΑΝΑ ΡΟΛΟ 130 γρ ΤΕΜ) 280     

                      ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24%         

  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ          

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ ………….. 

    Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΟΜΑΔΑ Β 

Κ.Α.10-6634.002 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΣΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΗΛΛΕΓΥΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  ΜΜ ΠΟΣ ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΟ 

1 

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ( 70ΤΕΜ 28 Χ 

28)  ΤΕΜ 250     

2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΥΣΚ (110 γρ ) ΤΕΜ  250     

3 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΣΚ εως  16 ΡΟΛΩΝ ( 

ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ ΡΟΛΟ 130 gr ) ΤΕΜ 350     

4 ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ (100 ml) ΤΕΜ 300     

5 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ (300 ml) ΤΕΜ  300     

6 ΣΑΠΟΥΝΙ (100gr) ΤΕΜ  300     

7 ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ (400 ml) TEM 300     

8 ΣΑΜΠΟΥΑΝ (400 ml ) ΤΕΜ 200     

9 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ (ΠΛΥΣΙΜΟ 

ΣΤΟ ΧΕΡΙ)  (500 ml ) TEM 150     

10 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ ΣΚΟΝΗ 

(ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ )  (420 gr) TEM  160     

11 

ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 

ΡΟΥΧΩΝ εως  30 ΜΕΖΟΥΡΕΣ TEM   200     

12 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 10 Μ ΤΕΜ 120     

13 ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ 25 ΤΕΜ ΤΕΜ  280     

14 ΠΑΝΕΣ (ΤΥΠΟΥ  SLIPAD) 20 TEM ΤΕΜ 150     

15 

ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΩΡΑ 9-18 ΚΙΛΩΝ (ΠΑΚ. 

50ΤΕΜ) ΤΕΜ 160     

16 ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ Super market κιλού ΚΙΛΟ  180     

17 ΧΑΡΤΟΚΟΥΤΙΑ ΤΕΜ 180     

  ΣΥΝΟΛΟ         

  ΦΠΑ 24%         

  ΣΥΝΟΛΟ          

ΙΩΑΝΝΙΝΑ ………….. 

         Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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                                                           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ 

             ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α»] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [53186_admin] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΑΒΕΡΩΦ 6, ΙΩΑΝΝΙΝΑ 45221] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [κ. Δούβλη Χριστιάννα] 

- Τηλέφωνο: [26510 54067 Fax 26510 54069] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [logistirio@okpapa.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.okpapa.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): [39830000-9] “Προϊόντα καθαρισμού»  

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [53186_admin] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε προμήθειες: ΝΑΙ 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΝΑΙ 

 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 
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του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή [   ] 
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των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

 

 

                                                           
i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της 

(του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ 

μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι 

πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους 

και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 

υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και 

της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 

υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι 

οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων. 

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 




