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                                                             ΠΡΟΣ 
                                                            
                                                      ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  
                                                                                  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ  

 
 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ειδών καθαριότητας  ευπρεπισμού & 

Σάκων απορριμμάτων» Έτους 2017, συνολικού προϋπολογισμού 19.917,90€ πλέον ΦΠΑ  σύμφωνα 

με τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθ. 10/2017 Μελέτη με αρ.πρωτ.: 18846/12657/25-08-

2017του τμήματος Περιβάλλοντος Μελετών & Έργων της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω.  

Η προμήθεια θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον   Ν.4412/2016. 

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική  προσφορά συνοδευόμενη από τις 

τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών, σε κλειστό φάκελο  για τα ανωτέρω μέχρι και 

την 04/10/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 στο τμήμα προμηθειών του Δήμου Περάματος, 

Δ/νση Λ. Δημοκρατίας 28 - 1ος όροφος Δημαρχείο Περάματος. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς  έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν  προσφορά για μία ή 

περισσότερες εκ των ομάδων των προς προμήθεια ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι θα 

καλύπτεται όλη η προβλεπόμενη από τον προϋπολογισμό ποσότητα της κάθε ομάδας. 

 Προσφορές που θα κατατίθενται για επιμέρους είδη θα αποκλείονται από την διαδικασία   

 

Μετά την άνω ημερομηνία και ώρα, προσφορές που θα κατατεθούν θα επιστραφούν χωρίς να 

ανοιχτούν.  

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μαζί με την κατάθεση της προσφοράς τους θα πρέπει να 

καταθέσουν: 

1. Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) υπογραμμένο σε όλες τις σελίδες 

του χωρίς να απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής.  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126578




Το ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  

 www.eaadhsy.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Περάματος www.perama.gr  

Στην περίπτωση που μέχρι την άνω ημερομηνία δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον υποβολής 

προσφορών στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ο Δήμος  θα συνεχίσει τη διερεύνηση για 

συλλογή προσφορών χωρίς περεταίρω ενημέρωση.  

 

 

 

Ο Προϊστάμενος 

του τμήματος Προμηθειών 

 

 

Δεντόπουλος Ιωάννης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.perama.gr/




 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

Τμήμα Περιβάλλοντος Μελετών & Έργων 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΜΕΛΕΤΗ:  « Προμήθεια ειδών καθαριότητας  ευπρεπισμού & Σάκων απορριμμάτων» 

Έτους   2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΡ.  ΜΕΛΕΤΗΣ:  10 /2017 
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 18846/12657/25-08-2017 
ΠΟΣΟ :         19.917,90  Ευρώ 
ΦΠΑ :       4.780,30  Ευρώ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :   24 698,20 Ευρώ με  ΦΠΑ 
 
 
 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 

                                                                      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ    ΙΟΥΝΙΟΣ  2017  





 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
Τμήμα Περιβάλλοντος Μελετών & Έργων 

 
 
 
 
 
ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας &    
ευπρεπισμού – Σάκων απορριμμάτων»   
Αρ. Μελέτης  10/2017 

 

                                   
 

 

     
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού – Σάκων απορριμμάτων 
ΣΥΝΟΛΙΚO ΠΟΣO ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:    σε Ευρώ   24.698,20 €  (με ΦΠΑ) 
 
ΚΩΔΙΚΟΙ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ΚΑ  20-6635.0003    ποσού    3.701,65 €  (με ΦΠΑ) 
     ΚΑ  20-6635.0002   ποσού    3.999,99 € (με ΦΠΑ) 
     ΚΑ  35-6635.0001  ποσού    4.960,00 €  (με ΦΠΑ) 
     ΚΑ  15-6634   ποσού    7.041,65 € (με ΦΠΑ) 
     ΚΑ  10-6634.0001  ποσού    4.994,91 € (με ΦΠΑ) 
 
 Cpv :  3983 0000 -9  ,  Είδη Καθαριότητας   
              1893 0000 -7   ,  Σάκοι Απορριμμάτων 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Ο Δήμος μας χρειάζεται να προβεί στην προμήθεια Σάκων Απορριμμάτων για την αποκομιδή 
απορριμμάτων από κοινόχρηστους χώρους , πλατείες κλπ.  και ειδών καθαριότητας και καθαρισμού 
για τον καθαρισμό των κτιρίων  και των χώρων του, (Δημαρχείο, ΚΑΠΗ, ΚΕΠ, Πνευματικό Κέντρο , 
Βιβλιοθήκη, Παιδικοί σταθμοί κλπ)  για τις υπηρεσίες του. Αναλυτικότερα σύμφωνα με τα αιτήματα 
και τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας του Δήμου, όπως μας απεστάλησαν, θα γίνει η προμήθεια των 
παρακάτω ειδών,  όπως περιγράφονται  στις ομάδες με τους αντίστοιχους Ενδεικτικούς 
Προϋπολογισμούς και από τους αντίστοιχους κωδικούς της κάθε υπηρεσίας του Δήμου Περάματος . 
Τα παραπάνω  αφορούν ανάγκες του έτους 2017. 
 
Το συνολικό ύψος της δαπάνης της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των 24.698,20  Ευρώ   
και αντιστοιχεί στο ποσό των 19.917,90  € χωρίς  ΦΠΑ,   με τον ΦΠΑ να αντιστοιχεί στο ποσό των 
4.780,30 €. Η  σχετικές πιστώσεις έχουν εγγραφεί στους  κωδικούς  του προϋπολογισμού του  έτους  
2017 του Δήμου για τις αντίστοιχες υπηρεσίες  όπως αυτές φαίνονται  αναλυτικότερα στους 
Ενδεικτικούς Προϋπολογισμούς. 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4412/2016  με απευθείας 
ανάθεση  και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συμφέρουσα τιμή  ανά ομάδα των προς 
προμήθεια ειδών με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά. 
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν προσφορές Ενιαία ή και χωριστά για κάθε 
ομάδα προμηθευομένων ειδών. 
Η απόφαση κατακύρωσης θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Περάματος. 
 
Οι παραλαβές των ειδών θα γίνουν από την κάθε υπηρεσία ξεχωριστά και σε συνεννόηση με το 
γραφείο προμηθειών και τις αντίστοιχες υπηρεσίες, η παραγγελία μπορεί να γίνει και τμηματικά η 
προσφορά θα έχει ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών από την ημερομηνία υπογραφής του Συμφωνητικού 
και  πρέπει να αναγράφεται στην προσφορά . 
Συνημμένα ακολουθούν τα είδη οι τεχνικές περιγραφές και οι ενδεικτικοί προϋπολογισμοί ανά 
κατηγορία ομάδας και υποομάδας. 

Πέραμα 26/06/2017 
Ο Συντάξας 

 
 

Κεπεσίδης Στυλιανός   





 
ΟΜΑΔΑ 1 

Είδη καθαριότητας – Σάκοι απορριμμάτων ( Διεύθυνση Περιβάλλοντος Ποιότητας Ζωής)
  

 
 

 Περιγραφή       Είδους             Μονάδα  Μέτρησης    
Ποσότητα  

 
1. Χαρτί υγείας απαλό οκτώ ρολά των 130 gr έκαστον τουλάχιστον.  συσκευασία 8 ρολά   13 

 
2. Χαρτί κουζίνας των 1,8 κgr.       συσκευασία των 2     70 

 
3. Υγρό χλώριο παχύρρευστο σε πλαστική φιάλη των 1250 ml                   τεμάχιο    40 

  
4. Σκούπα οικιακή με κοντάρι             τεμάχιο   20 

 
5. Γάντια ελαστικά Νο  7-7 ½  – 8 – 8 ½              ζεύγος    19 

 
6. Φαράσι πλαστικό για εξωτερικούς χώρους με κοντάρι.          τεμάχιο    20 

(ενισχυμένο πλαστικό) 
 

7. Γάντια ελαστικά  μιας χρήσης ελαφρώς πουδραρισμένα                    συσκευασία των   
                                                                                                         100 τεμαχίων           50 
 

8. Υγρό κρεμοσάπουνο σε πλαστικό δοχείο χωρητικότητας 500ml,  
       εξοπλισμένο με δοσομετρική αντλία          τεμάχιο            19 
 

9. Πετσέτα καθαρισμού, απορροφητική τύπου “wettex“ ή ισοδύναμου 
       διαστάσεων 20χ28 εκατ. για 2 πακέτα των 20τεμαχίων .             2 πακέτα των 20τεμ          4 
 

10. Σάκοι απορριμμάτων πλαστικοί μαύροι  διαστάσεων 80χ110 cm        Κιλά        1300 
 

11. Τσάπα με στειλιάρι που θα τοποθετηθεί στη τσάπα                              τεμάχιο                        5 
 

12. Σφουγγαρίστρα βιδωτή wettex των 250 gr με κοντάρι                          τεμάχιο                      20 
 

13. Σχοινί πάχους 12mm                                                                         μέτρα                     200 
 
  





 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
ΟΜΑΔΑ 1 
Είδη καθαριότητας – Σάκοι απορριμμάτων ( Διεύθυνση Περιβάλλοντος Ποιότητας Ζωής) 
 
Όλα τα εργαλεία σάρωσης χειρός (σκούπες, φαράσια, σφουγγαρίστρες κλπ) θα χρησιμοποιηθούν από 
το προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότητας για τον καθαρισμό κτιρίων εσωτερικών και εξωτερικών 
χώρων, οδών πλατιών και κοινοχρήστων χώρων. Όλα θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις 
παρακάτω προδιαγραφές.  
 
1. Χαρτί υγείας ρολό, απαλό,  100% χαρτομάζα, χημικός μηχανικός πολτός, (σε συσκευασία των 8 

τεμαχίων) με ελάχιστο βάρος έκαστου ρολού 130 γραμμαρίων και πιστοποίηση ISO 9001. 
2. Χαρτί κουζίνας ρολό σε επαγγελματική συσκευασία απορροφητικό βάρους με ελάχιστο βάρος 

έκαστου ρολού 800 γραμμαρίων  (περίπου 1,6 -1,8 Κγρ. /συσκευασία των 2 τεμαχίων ). 
3. Υγρό απορρυπαντικό χλωρίου ( διάλυμα υποχλωριώδους Νατρίου ) παχύρευστο σε συσκευασία 

των 1250 ml. 
4. Σκούπα οικιακή  με κοντάρι, κατασκευασμένη από πλαστικό υψηλής αντοχής, καλής κατασκευής, 

να μην μαδάει και να σκουπίζει ομοιόμορφα χωρίς να αφήνει ίχνη. Η σκούπα πρέπει να φέρει 
σπείρωμα, ώστε να εφαρμόζει άριστα στο βιδωτού τύπου κοντάρι.  Το κοντάρι θα είναι μεταλλικό 
µε πλαστική επένδυση και βίδωµα. Το  μήκους του θα είναι 1,20-1,30. 

 
5. Γάντια ελαστικά, ανθεκτικά διάφορα νούμερα.  Νο 7 - 7 ½  – 8 – 8 ½, ζεύγος . 
 
6. Φαράσι πλαστικό (με ενισχυμένο πλαστικό) με λάστιχο  για εξωτερικούς χώρους και το κοντάρι 

του. 
 
7. Γάντια ελαστικά  μιας χρήσης ελαφρώς πουδραρισμένα. Αμφιδέξια, μη- αποστειρωμένα και μιας 

χρήσης. Σε κουτί συσκευασίας των 100 τεμαχίων και σε διάφορα μεγέθη. 

8. Υγρό κρεμοσάπουνο παχύρευστο διάλυμα αποτελούμενο από συστατικά sodiumchloride, θειϊκό 
άλας νατρίου, γλυκόλη distearate, cocamide DEA, DMDM hydrantoin άρωμα, κιτρικό οξύ. 
Συσκευασία των 500 ml με αντλία. 

 
9. Πετσέτα καθαρισμού, απορροφητική τύπου “wettex “ ή ισοδύναμου διαστάσεων 20χ28 εκατοστά  

για 2  πακέτα των 20τεμαχίων. 
  
Σάκοι απορριμμάτων : 
 
10. Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων θα έχουν  διαστάσεις περίπου 80χ110 εκ. και για την αποφυγή 

σχισμάτων θα είναι περίπου 10 τεμάχια ανά κιλό ενώ θα είναι συσκευασμένοι σε δέματα των 25 
kgr περίπου. 

Υπόλοιπα Είδη : 
11. Τσάπα με  στειλιάρι  τορναρισμένο σε κυλινδρική μορφή , λείο δεν θα φέρει ρωγμές  ή 

πολλαπλούς ρόζους. Το στειλιάρι  θα τοποθετηθεί στη  τσάπα και θα πρέπει να ταιριάζει απόλυτα 
με αυτό. Η  τσάπα θα είναι ατσάλινη, κατασκευασμένη από αντιτριβικό χάλυβα υψηλής αντοχής 
με θερμική επεξεργασία. 

 
12. Σφουγγαρίστρες τύπου wettex με κοντάρι,( το κοντάρι θα είναι μεταλλικό µε πλαστική επένδυση 

και βίδωµα ώστε να εφαρμόζει καλά στις σφουγγαρίστρες. Θα έχει μήκος 1,20-1,30.)  άριστης  
ποιότητας από αναγεννημένη κυτταρίνη με πρώτη ύλη το ξύλο σε συνδυασμό  με ίνες βαμβακιού 
για την βελτίωση της απορροφητικής τους ικανότητας. Θα έχει βάρος 250 γρ. και  αντοχή στα 
αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να έχει μεγάλη απορροφητικότητα και  μην αφήνει χνούδια κατά 
τη χρήσης της. Θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί. 

 
13. Σχοινί από Πολυεστέρα πολλαπλών χρήσεων , ανθεκτικό,  μαλακό  για οποιαδήποτε χρήση, μήκος 

200 μέτρων,  όριο αντοχής 750 μέτρα και διαμέτρου 12 mm .  
 
 





 
 
 Σακούλες Απορριμμάτων  
 
  Για το σύνολο των σάκων, η πρώτη ύλη που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι αρίστης 
ποιότητας LDPE (πολυαιθυλένιο) , ανακυκλωμένο και μεγάλης αντοχής, με πιέτα, σε χρώμα μαύρο 
(πρέπει να υπάρχει ομοιομορφία στον χρωματισμό) . Θα είναι μη τοξικό και όταν αποδομείται δεν θα 
προξενεί ζημιά στο περιβάλλον. 

a) Θα πρέπει να είναι ανθεκτικοί κατά την μεταφορά μικροαπορριμμάτων από και προς τα ειδικά 
καλαθάκια των δρόμων, πάρκων, πλατειών και τα καρότσια των οδοκαθαριστών. 

b) Η κάτω πλευρά του σάκου θα είναι ενωμένη με θερμοκολλητική μέθοδο υψηλής αντοχής που θα 
αποκλείει την πιθανότητα διάρρηξης του σάκου. 

c) Όλοι οι σάκοι πρέπει να έχουν αντοχή σε σχίσιμο και σε εφελκυσμό. 
d) Τα είδη θα είναι απόλυτα καινούργια πρόσφατης κατασκευής και τα κατασκευαστικά τους στοιχεία 

θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις προδιαγραφές μας. 
  





 
Ο Μ Α Δ Α    1.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
Είδη καθαριότητας – Σάκοι απορριμμάτων ( Διεύθυνση Περιβάλλοντος Ποιότητας Ζωής) 
ΚΩΔΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ΚΑ  20-6635.0003 ,    Ποσό  3.701,65 € (με ΦΠΑ) 
 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ     Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΟΣΟ                           
σε   € 

1  Χαρτί υγείας απαλό (των οκτώ ρολών) των 150 gr  Ρολλό των 8 
τεμαχιών 13 3,50 45,50 

2  Χαρτί κουζίνας σε συσκευασία  των 2 κgr.  ρολλό των 2 
τεμαχιών 70 2,00 140,00 

3 Υγρό χλώριο παχύρρευστη σε πλαστική φιάλη 1250 
ml  τεμάχιο 40 1,50 60,00 

4 Σκούπα οικιακή με κοντάρι τεμάχιο 20 3,00 60,00 

5  Γάντια ελαστικά με επένδυση για κάθε χρήση. 100% 
φυσικό ελαστικό. Σε Νο 7-71/2 – 8 – 81/2  τεμάχιο 19 1,30 24,70 

6 Φαράσι πλαστικό για εξωτερικούς χώρους με 
κοντάρι (ενισχυμένο πλαστικό) τεμάχιο 20 4,00 80,00 

7 Γάντια ελαστικά  μιας χρήσης ελαφρώς 
πουδραρισμένα 

Συσκευασία των 
100 τεμαχίων 50 4,00 200,00 

8 
 Υγρό κρεμοσάπουνο σε πλαστικό δοχείο 
χωρητικότητας 500ml, εξοπλισμένο με δοσομετρική 
αντλία. 

τεμάχιο 19 1,00 19,00 

9 
Πετσέτα καθαρισμού τύπου  wettex  ή ισοδύναμου 
διαστάσεων 20χ28 εκατ  για 2 πακέτα των 
20τεμαχίων  

τεμάχιο 4 19,00 76,00 

10  Σάκοι απορριμμάτων πλαστικοί μαύροι  
διαστάσεων 80χ110 cm Κιλά 1.300 1,60 2.080,00 

11 Τσάπες  με στειλιάρι τεμάχιο 5 10,00 50,00 

12 Σφουγγαρίστρα βιδωτή  wettex με κοντάρι  τεμάχιο 20 3,00 60,00 

13 Σχοινί πάχους 12mm μέτρα 200 0,45 90,00 

Σύνολο           2.985,20 

Φ Π Α 24 %         716,45 

Συνολικό Ποσό       3.701,65 
 
  





 
 ΟΜΑΔΑ 2 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ( Διεύθυνση Περιβάλλοντος Ποιότητας Ζωής) 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ      ΕΙΔΟΥΣ   
 

  Περιγραφή       Είδους                        Μονάδα  Μέτρησης               
Ποσότητα  

 
1. Σάκοι απορριμμάτων πλαστικοί  διαστάσεων 65χ85                          Κιλά      500 
 
2. Σάκοι  απορριμμάτων wc ή γραφείου (συσκευασία των 30 τεμαχίων).      Ρολό      70 
 
3. Σάκοι απορριμμάτων με κορδόνι,(ρολό 10 τεμαχίων) 75χ95 cm. Ρολό των 10                                                                                                      

τεμαχίων                  130 
4. Κτένες με αποσπώμενο κοντάρι τύπου GARDENA ή ισοδύναμες         τεμάχιο                    14 
 
5. Σκούπα οικιακή με κοντάρι              τεμάχιο             100 
 
6. Φτυάρι ( οικοδομής ) στρογγυλό τύπου «Μartin» ή ισοδύναμο    
       των 950 γραμ. , με στειλιάρι κυρτό που θα τοποθετηθεί στο  φτυάρι.   τεμάχιο          5 
 
7. Τσουγκράνα με 12 δόντια.        τεμάχιο        10 
 
8. Σφουγγάρι καθαρισμού κουζίνας (συσκευασία 4 τεμαχίων) Συσκευασία 4 τεμαχίων       30 
 
9. Φαράσι πλαστικό για εξωτερικούς χώρους με κοντάρι.                    τεμάχιο            80 
(ενισχυμένο πλαστικό) 
 
10. Σφουγγαρίστρα βιδωτή wettex των 250 gr με κοντάρι                       τεμάχιο                 20 
 
11. Χαρτί υγείας απαλό οκτώ ρολά των 130 gr έκαστον τουλάχιστον. συσκευασία 8 ρολά     87 
 
12. Σκούπα ψάθινη με κοντάρι                τεμάχιο            30 
13. Υγρό γενικού καθαρισμού δοχείο με άρωμα (4 lt) .             τεμάχιο                    10 
14. Υγρό καθαρισμού πιάτων ( 750ml ) .              τεμάχιο             20 
 
15. Υγρό χλώριο παχύρρευστο σε πλαστική φιάλη των 1250 ml             τεμάχιο             50 
 
16. Υγρό καθαρισμού τζαμιών σε πλαστικό δοχείο χωρητικότητας 1 λίτρου τεμάχιο            20 
 
17. Υγρό κρεμοσάπουνο σε πλαστικό δοχείο (4 lt) .     τεμάχιο             20 
 
18. Αρωματικό υγρό καθαρισμού για W.C. των 750 ml                           τεμάχιο                20 
 
19. Κουβάς σφουγγαρίσματος με στίφτη των 15 lt      τεμάχιο 10 
 
20. Οινόπνευμα 700 σε πλαστική φιάλη των 250 ml               τεμάχιο      20 
 
21. Πετσέτα καθαρισμού, απορροφητική τύπου “wettex “ ή Ισοδύναμου  
       διαστάσεων 20χ28 εκατ. για 2 πακέτα των 20τεμαχίων             2 πακέτα των 20 τεμαχ.     2 





  ΟΜΑΔΑ 2 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ( Διεύθυνση Περιβάλλοντος Ποιότητας Ζωής) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων θα έχουν  διαστάσεις περίπου 65χ85 εκ. και για την αποφυγή 
σχισμάτων θα είναι περίπου 15 τεμάχια ανά κιλό ενώ θα είναι συσκευασμένοι σε δέματα των 25 
kgr περίπου. 

Απόκλιση στις διαστάσεις γίνονται δεκτές στις προσφορές μόνο σε ποσοστό 10%. Η πρώτη ύλη που 
θα χρησιμοποιηθεί θα είναι αρίστης ποιότητας LDPE (πολυαιθυλένιο), μεγάλης αντοχής, με πιέτα, σε 
χρώμα μαύρο πρέπει να υπάρχει ομοιομορφία στον χρωματισμό. Θα είναι μη τοξικό και όταν 
αποδομείται δεν θα προξενεί ζημιά στο περιβάλλον. 
Θα πρέπει να είναι ανθεκτικοί κατά την μεταφορά μικροαπορριμμάτων από και προς τα ειδικά 
καλαθάκια των δρόμων, πάρκων, πλατειών και τα καρότσια των οδοκαθαριστών. 
Η κάτω πλευρά του σάκου θα είναι ενωμένη με θερμοκολλητική μέθοδο υψηλής αντοχής που θα 
αποκλείει την πιθανότητα διάρρηξης του σάκου. 
Όλοι οι σάκοι πρέπει να έχουν αντοχή σε σχίσιμο και σε εφελκυσμό. 
Τα είδη θα είναι απόλυτα καινούργια πρόσφατης κατασκευής και τα κατασκευαστικά τους στοιχεία 
θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις προδιαγραφές μας 
2. Σακούλα απορριμμάτων γραφείου –τουαλέτας διαστάσεων περίπου 46Χ56 εκ. συσκευασία των 30    

τεμαχίων σε ρολό.  
3. Σάκοι απορριμμάτων με κορδόνι, (10 τεμαχίων) γενικής χρήσης (μεσαίες) διαστάσεων περίπου 

75χ95 εκ. σε ρολό των δέκα τεμαχίων με κορδόνι  
4.  Κτένες (τσουγγρανόσκουπα) τύπου GARDENA ή ισοδύναμες με αποσπώμενο κοντάρι, μεταλλική 

ρυθμιζόμενη, κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους σε χώματα – παρτέρια κ.λπ.. Το πλάτος εργασίας 
της σκούπας να ρυθμίζεται.  Τα δόντια να είναι εύκαμπτα, από ελαστικό χάλυβα, και 
ψευδαργυρωμένα, ώστε να έχουν αντιδιαβρωτική προστασία. Η κτένα να κουμπώνει με το 
κατάλληλο κοντάρι και να αποσπάται εύκολα με μηχανισμό ασφαλείας. Το κοντάρι θα είναι 
κατασκευασμένο από ανθεκτικό ξύλο υψηλής ποιότητας ( φλαμουριάς) λείο να απορροφά τους 
κραδασμούς θα έχει καλή εφαρμογή στο χέρι  και δεν θα φέρει ρωγμές  ή πολλαπλούς ρόζους, θα 
έχει μήκος 130 cm και πιστοποίηση FSC. Ο ανοδιωμένος αλουμινένιος σωλήνας έχει πλαστική 
επικάλυψη στο άκρο της λαβής και εγγυάται τη γερή σύνδεση και το ασφαλές κράτημα του 
εργαλείου combisystem Το τμήμα της ένωσης με την τσουγγρανόσκουπα θα περιβάλλεται από 
τμήμα αλουμινίου, για καλύτερη αντοχή στην σκληρή χρήση. Στην άκρη του, θα έχει πλαστική 
επικάλυψη και βίδα στερέωσης, για να  εγγυάται τη γερή σύνδεση με το εξάρτημα. Η βίδα 
στερέωσης θα  είναι προσαρτημένη με ασφάλεια και κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να 
χαθεί. Τέλος η περίοδος εγγύησης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 έτη . 

5. Σκούπα οικιακή  με κοντάρι, κατασκευασμένη από πλαστικό υψηλής αντοχής, καλής κατασκευής, 
να μην μαδάει και να σκουπίζει ομοιόμορφα χωρίς να αφήνει ίχνη. Η σκούπα πρέπει να φέρει 
σπείρωμα, ώστε να εφαρμόζει άριστα στο βιδωτού τύπου κοντάρι.  Το κοντάρι θα είναι μεταλλικό 
µε πλαστική επένδυση και βίδωµα. Το  μήκους του θα είναι 1,20-1,30. 

6. Φτυάρι ( οικοδομής ) στρογγυλό τύπου «Μartin» ή ισοδύναμο των 950 γραμμ. , με στειλιάρι 
κυρτό τορναρισμένο σε κυλινδρική μορφή , λείο δεν θα φέρει ρωγμές  ή πολλαπλούς ρόζους. Το 
στειλιάρι  θα τοποθετηθεί στο  φτυάρι και θα πρέπει να ταιριάζει απόλυτα με αυτό. Το  φτυάρι θα 
είναι ατσάλινο, κατασκευασμένο από αντιτριβικό χάλυβα υψηλής αντοχής με θερμική 
επεξεργασία. 

7. Τσουγκράνα με 12 δόντια ατσάλινη κατασκευασμένη από χάλυβα υψηλής αντοχής. 
Κατασκευασμένη με συνδυασμό σφυρηλασίας και έλασης χωρίς κόλλημα, θα έχει υψηλή 
συνεκτικότητα  επιτρέποντας της να απορροφά τις κρούσεις χωρίς θραύση με μεγάλη αντίσταση 
στη φθορά και παρατεταμένη διάρκεια ζωής με ξύλινη λαβή λεία χωρίς να  φέρει ρωγμές  ή 
πολλαπλούς ρόζους . 

8. Σφουγγάρι καθαρισμού κουζίνας κίτρινο για το καθημερινό πλύσιμο όλων των σκευών (πιάτα, 
ποτήρια, κατσαρόλες, κτλ) η μία πλευρά θα είναι σκληρή. (συσκευασία 4 τεμαχίων). 

9. Φαράσι πλαστικό (με ενισχυμένο πλαστικό) με λάστιχο  για εξωτερικούς χώρους και το κοντάρι 
του.  

10. Σφουγγαρίστρες τύπου wettex με κοντάρι,( το κοντάρι θα είναι μεταλλικό µε πλαστική επένδυση 
και βίδωµα ώστε να εφαρμόζει καλά στις σφουγγαρίστρες. Θα έχει μήκος 1,20-1,30.)  άριστης  
ποιότητας από αναγεννημένη κυτταρίνη με πρώτη ύλη το ξύλο σε συνδυασμό  με ίνες βαμβακιού 
για την βελτίωση της απορροφητικής τους ικανότητας. Θα έχει βάρος 250 γρ. και  αντοχή στα 





αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να έχει μεγάλη απορροφητικότητα και  μην αφήνει χνούδια κατά 
τη χρήσης της. Θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί. 

11. Χαρτί υγείας ρολό, απαλό,  100% χαρτομάζα, χημικός μηχανικός πολτός, (σε συσκευασία των 8 
τεμαχίων) με ελάχιστο βάρος έκαστου ρολού 130 γραμμαρίων και πιστοποίηση ISO 9001. 

 
12. Οι σκούπες θα είναι κατασκευασμένες από καλής ποιότητας κατάλληλο υλικό (ψάθα σάρωσης), 

με ξύλινο κοντάρι. 
13. Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης, Να περιέχει διακριτικό άρωμα. Να διατίθενται σε οικονομική    

συσκευασία των 4 λίτρων. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης οδηγίες 
προφύλαξης    και αρ. αδείας κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

14. Καθαριστικό υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι το οποίο να διατίθεται σε συσκευασία των 
επτακοσίων πενήντα (750ml) . Να περιέχει NaOH min 8%. Να έχει pH υδατικού διαλύματος 1%, 
6-8, ειδική σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισμό ρύπων. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και 
οδηγίες ασφαλείας.. Να φέρει σήμανση CE και να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές 
που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης. Επίσης να περιέχει συστατικά 
σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης. 

15. Υγρό απορρυπαντικό χλωρίου ( διάλυμα υποχλωριώδους Νατρίου ) παχύρευστο σε συσκευασία 
των 1250 ml.  

16. Καθαριστικό υγρό τζαμιών σε συσκευασία του ενός λίτρου,  να περιέχει οργανικό διαλύτη (εκ 
του οποίου τουλάχιστον αλκοόλη) min. 6%. Ειδική σύνθεση για να βοηθά στον καθαρισμό και να 
μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και 
οδηγίες ασφαλείας. Να φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που 
δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης. Επίσης να περιέχει συστατικά σύμφωνα με 
τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης. 

17. Υγρό κρεμοσάπουνο παχύρευστο διάλυμα αποτελούμενο από συστατικά sodiumchloride, θειϊκό 
άλας νατρίου, γλυκόλη distearate, cocamide DEA, DMDM hydrantoin άρωμα, κιτρικό οξύ. Να 
διατίθεται σε συσκευασία οικονομική των τεσσάρων (4) λίτρων. 

18. Αρωματικό καθαριστικό υγρό λεκάνης wc (παπί) κατάλληλο για επιφάνειες εµαγιέ σε συσκευασία 
750 ml. Να φέρει σήµανση CE και να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται 
στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης 

19. Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός με χερούλι για την μεταφορά του και αποσπώμενο εξάρτημα 
για το στύψιμο της σφουγγαρίστρας 15 λίτρων. 

20. Οινόπνευμα των 70ο σε συσκευασία των 250 ml τουλάχιστον. 
21.  Πετσέτα καθαρισμού, απορροφητική τύπου “wettex “ ή ισοδύναμου διαστάσεων 20χ28 εκατοστά  

για 2 πακέτα των 20τεμαχίων.   
 
  





Ο Μ Α Δ Α    2.   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
Είδη καθαριότητας ( Διεύθυνση Περιβάλλοντος Ποιότητας Ζωής) 
ΚΩΔΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ΚΑ  20-6635.0002  Ποσό  3.999,99 € (με ΦΠΑ) 
 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ     Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΟΣΟ                           
σε   € 

1  Σάκοι απορριμμάτων πλαστικοί  διαστάσεων 65χ85 
cm Κιλά 500 1,60 800,00 

2 Σάκοι  απορριμμάτων wc ή γραφείου ρολό 
(συσκευασία των 30 τεμαχίων). τεμάχιο 70 0,79 55,30 

3 Σάκοι απορριμμάτων με κορδόνι, (ρολό 10 
τεμαχίων) 75χ95 cm. τεμάχιο 130 1,50 195,00 

4 Κτένες με αποσπώμενο κοντάρι τύπου cardena ή 
ισοδύναμου τεμάχιο 14 32,00 448,00 

5 Σκούπα οικιακή με κοντάρι τεμάχιο 100 3,00 300,00 

6 Φτυάρι οικοδομής στρογγυλό τύπου  με στειλιάρι  τεμάχιο 5 13,00 65,00 

7 Τσουγκράνα με 12 δόντια και ξύλινο κοντάρι τεμάχιο 10 11,00 110,00 

8 Σφουγγάρια καθαρισμού κουζίνας (συσκευασία 4 
τεμαχίων) τεμάχιο 30 1,70 51,00 

9 Φαράσι πλαστικό για εξωτερικούς χώρους με 
κοντάρι (ενισχυμένο πλαστικό) τεμάχιο 80 4,00 320,00 

10 Σφουγγαρίστρα βιδωτή  με κοντάρι  wettex τεμάχιο 20 3,00 60,00 

11  Χαρτί υγείας απαλό (των οκτώ ρολών) των 150 gr  Ρολλό των 8 
τεμαχίων 87 3,50 304,50 

12 Σκούπα ψάθινη με κοντάρι  τεμάχιο 30 5,50 165,00 

13 Υγρό γενικού καθαρισμού δοχείο με άρωμα (4 lt) . τεμάχιο 10 2,20 22,00 

14 Υγρό καθαρισμού πιάτων ( των  750 ml ) . τεμάχιο 20 1,20 24,00 

15 Υγρό χλώριο παχύρρευστη σε πλαστική φιάλη 1250 
ml  τεμάχιο 50 1,50 75,00 

16 Υγρό καθαρισμού τζαμιών σε πλαστικό δοχείο 
χωρητικότητας 1 λίτρου  τεμάχιο 

20 
1,70 

34,00 

17 Υγρό κρεμοσάπουνο σε πλαστικό δοχείο (4 lt) τεμάχιο 20 3,20 64,00 

18 Αρωματικό υγρό καθαρισμού για W.C. των 750 ml τεμάχιο 20 1,50 30,00 

19 Κουβάς σφουγγαρίσματος με στίφτη των 15 lt τεμάχιο 10 3,00 30,00 

20 Οινόπνευμα 70 βαθμών αντισυπτικό για 
τραυματισμούς,  απολυμάνσεις , καθαρισμούς. τεμάχιο 20 1,75 35,00 

21 Πετσέτα καθαρισμού τύπου  wettex  ή ισοδύναμου 
διαστάσεων 20χ28 εκ  για 2 πακέτα των 20τεμαχίων  τεμάχιο 

2 
19,00 

38,00 
Σύνολο           3.225,80 

Φ Π Α 24 %         774,19 

Συνολικό Ποσό       3.999,99 

 
 

ΟΜΑΔΑ  3      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 





Σάκοι απορριμμάτων ( Διεύθυνση Περιβάλλοντος Ποιότητας Ζωής - Τμήμα Πρασίνου) 
 

 
                    Περιγραφή       Είδους           Μονάδα  Μέτρησης   Ποσότητα 

 
Σάκοι απορριμμάτων πλαστικοί μαύροι  διαστάσεων 80χ110 cm    Κιλά       2.500 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
ΟΜΑΔΑ 3 
 
Σακούλες Απορριμμάτων  Βαρέως Τύπου 
 
  Για το σύνολο των σάκων, η πρώτη ύλη που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι αρίστης 
ποιότητας LDPE (πολυαιθυλένιο) , ανακυκλωμένο και μεγάλης αντοχής, με πιέτα, σε χρώμα μαύρο 
(πρέπει να υπάρχει ομοιομορφία στον χρωματισμό) . Θα είναι μη τοξικό και όταν αποδομείται δεν θα 
προξενεί ζημιά στο περιβάλλον. 
a) Θα πρέπει να είναι ανθεκτικοί κατά την μεταφορά μικροαπορριμμάτων από και προς τα ειδικά 

καλαθάκια των δρόμων, πάρκων, πλατειών και τα καρότσια των οδοκαθαριστών. 
b) Η κάτω πλευρά του σάκου θα είναι ενωμένη με θερμοκολλητική μέθοδο υψηλής αντοχής που θα 

αποκλείει την πιθανότητα διάρρηξης του σάκου. 
c) Όλοι οι σάκοι πρέπει να έχουν αντοχή σε σχίσιμο και σε εφελκυσμό. 
d) Τα είδη θα είναι απόλυτα καινούργια πρόσφατης κατασκευής και τα κατασκευαστικά τους 

στοιχεία θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις προδιαγραφές μας. 
 
 Τα είδη των σάκων είναι : 
Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων θα έχουν  διαστάσεις περίπου 80χ110 εκ. και για την αποφυγή 
σχισμάτων θα είναι περίπου 10 τεμάχια ανά κιλό ενώ θα είναι συσκευασμένοι σε δέματα των 25 kgr 
περίπου. 
 
 
Ο Μ Α Δ Α    3.   
Σακούλες Απορριμμάτων  Βαρέως Τύπου    ( Διεύθυνση Περιβάλλοντος Ποιότητας Ζωής- Τμήμα Πρασίνου 
) 
ΚΩΔΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ΚΑ  35-6635.0001 , Ποσό  4.960 € (με ΦΠΑ) 
 

 
Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ       Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΟΣΟ                           
σε   € 

1  Σάκοι απορριμμάτων πλαστικοί μαύροι  
διαστάσεων 80χ110 cm Κιλά 2.500 1,60 4.000,00 

Φ Π Α 24 %         960,00 

Συνολικό Ποσό       4.960,00 

 
  





 
ΟΜΑΔΑ 4 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ   ( Διεύθυνση Παιδικών σταθμών – Διεύθυνση 
Παιδείας) 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ      ΕΙΔΟΥΣ   
 Περιγραφή       Είδους    Ποσότητα      Μονάδα  Μέτρησης 

     
1. Χαρτί κουζίνας των 1,8 κgr.        συσκευασία των 2    85 
2. Χαρτοπετσέτα εστιατορίου των 100 φύλων         τεμάχιο       80 
3. Μωρομάντιλα 72 φύλλων            τεμάχιο    580 
4. Οινόπνευμα 700 σε πλαστική φιάλη των 250 ml        τεμάχιο     20 
5. Υγρό χλώριο σε πλαστική φιάλη συσκευασία 4  lt         τεμάχιο             36 
6. Υγρό χλώριο παχύρρευστο σε πλαστική φιάλη των 1250 ml       τεμάχιο            195 
7. Υγρό καθαρισμού τζαμιών σε πλαστικό δοχείο χωρητικότητας  1 λίτρου  τεμάχιο         31 
8. Υγρό γενικού καθαρισμού δοχείο με άρωμα (4 lt) .         τεμάχιο            103 
9. Υγρό κρεμοσάπουνο σε πλαστικό δοχείο (4 lt) .       τεμάχιο           39 
10. Αρωματικό υγρό καθαρισμού για W.C. των 750 ml                          τεμάχιο             20 
11. Γάντια ελαστικά Νο  7-7 ½  – 8 – 8 ½          ζεύγος      40 
12. Γάντια ελαστικά  μιας χρήσης ελαφρώς πουδραρισμένα συσκευασία των  100 τεμαχίων     60 
13.  Σκούπα οικιακή με κοντάρι           τεμάχιο                       

27 
14. Σφουγγαρίστρα βιδωτή των 250 gr με κοντάρι        τεμάχιο         45 
15.  Φαράσι πλαστικό για εσωτερικούς χώρους με κοντάρι και λάστιχο    τεμάχιο       23 
16. Πετσέτα καθαρισμού, απορροφητική τύπου “wettex “ ή    ισοδύναμου  
 διαστάσεων 20χ28 εκατ. για 2 πακέτα των 20τεμαχίων .            2 πακέτα των 20τεμ               13 
17. Σάκοι απορριμμάτων με κορδόνι, 75χ95 cm.    Ρολότων 10 τεμαχίων             230 
18. Σάκοι απορριμμάτων πλαστικοί μαύροι  διαστάσεων 80χ110 cm         Κιλά                

15 
19. Σφουγγαρίστρα βιδωτή wettex των 250 gr με ανταλλακτικό          τεμάχιο      

18 
20. Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές με κοντάρι, καρότσι δύο θέσεων    
μαζί με 2 κουβάδες και στίφτη       τεμάχιο (πλήρες σετ)       3 
21. Αντισηπτικό Διάλυμα χεριών 1000ml σε μορφή gel          τεμάχιο        5 
22. Υγρό κρεμοσάπουνο σε πλαστικό δοχείο χωρητικότητας 500ml,  
  εξοπλισμένο με δοσομετρική αντλία           τεμάχιο        24 
23. Υγρό καθαρισμού πιάτων ( 750ml ) .      τεμάχιο        16 
24. Υγρό καθαρισμού πιάτων ( 4lt ) .             τεμάχιο        75 
25. Yγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων συσκευασία των 10 lt  τεμάχιο         12 
26. Υγρό πλυντηρίου ρούχων 48 μεζούρες            τεμάχιο       85 
27. Ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων (συσκευασία 30 τεμαχίων )           τεμάχιο       25 
28. Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων  4 lt            τεμάχιο            42 
29. Αφαιρετικό αλάτων πλυντηρίου ρούχων 55 γραμμαρίων.         τεμάχιο       12 
30.  Αφαιρετικό αλάτων πλυντηρίου πιάτων 1 κgr.          τεμάχιο                11 
31. Παχύρευστη κρέμα γενικής καθαριότητας  τύπου “cif “       
       ή ισοδύναμου,  των 1250 ml .        τεμάχιο   34 
32. Σάκοι απορριμμάτων wc ή γραφείου(συσκευασία των 30 τεμαχίων). Συσκευασία 30 τεμαχίων  100 
33. Σακούλες για ηλεκτρική σκούπα (συσκευασία 5 τεμαχίων) Συσκευασία 5 τεμαχίων    20 
34. Σακούλες τροφίμων ψυγείου μεσαίου μεγέθους.(50 τεμάχια). Συσκευασία 50 τεμαχίων    26 
35. Σύρμα κουζίνας χονδρό.         τεμάχιο      73 
36. Σφουγγάρι καθαρισμού κουζίνας (συσκευασία 4 τεμαχίων) Συσκευασία 4τεμαχίων       47 
37. Αλουμινόχαρτο σε ρολό (συσκευασία 40 μέτρων).   τεμάχιο     24 
38. Αντικολλητικό χαρτί μαγειρέματος (συσκευασία 8 μέτρων)  τεμάχιο     22 
39. Πιάτα πλαστικά μίας χρήσης (20 τεμαχίων)    τεμάχια     65 
40. Ποτήρια πλαστικά μίας χρήσεως  250ml  (50 τεμαχίων) Συσκευασία 50 τεμαχίων    33 
41. Πανάκια γενικής χρήσης μικροίνες (συσκευασία 10 τεμαχίων) συσκευασία 10 τεμαχίων    26 
42. Κουβάς σφουγγαρίσματος με στίφτη των 15 lt    τεμάχιο      9 
43.   Αντιβακτηριδιακό υγρό καθαρισμού 1lt     τεμάχιο     16 
44. Μεμβράνη τροφίμων (συσκευασία 100 μέτρων)    τεμάχιο    12 





 
 
ΟΜΑΔΑ 4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ   ( Διεύθυνση Παιδικών σταθμών – Παιδείας) 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Χαρτί κουζίνας ρολό σε επαγγελματική συσκευασία απορροφητικό με ελάχιστο βάρος έκαστου 
ρολού 800 γραμμάρια  (περίπου 1,6 -1,8 Κγρ. /συσκευασία των 2 τεμαχίων ). 

2. Χαρτοπετσέτες εστιατορίου λευκές των 100 φύλλων μεγάλης απορροφητικότητας και αντοχής . 
3. Μωρομάντιλα απαλά χωρίς σαπούνι, παραβένες, οινόπνευμα , αλλεργιογόνα ( σύμφωνα με την 

7η   οδηγία της Ε.Ε. για τα καλλυντικά ) δερματολογικά ελεγμένο  σε συσκευασία των 72 
φύλλων. 

4. Οινόπνευμα των 70ο σε συσκευασία των 250 ml τουλάχιστον. 
5. Υγρό απορρυπαντικό χλωρίου ( διάλυμα υποχλωριώδους Νατρίου ) σε συσκευασία των 4 

λίτρων. 
6. Υγρό απορρυπαντικό χλωρίου ( διάλυμα υποχλωριώδους Νατρίου ) παχύρευστο σε συσκευασία 

των 1250 ml. 
7. Καθαριστικό υγρό τζαμιών σε συσκευασία του ενός λίτρου,  να περιέχει οργανικό διαλύτη (εκ 

του οποίου τουλάχιστον αλκοόλη) min. 6%. Ειδική σύνθεση για να βοηθά στον καθαρισμό και να 
μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και 
οδηγίες ασφαλείας. Να φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που 
δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης. Επίσης να περιέχει συστατικά σύμφωνα με 
τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης. 

8. Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης, Να περιέχει διακριτικό άρωμα. Να διατίθενται σε οικονομική 
συσκευασία των 4 λίτρων. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης οδηγίες 
προφύλαξης και αρ. αδείας κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

9. Υγρό κρεμοσάπουνο παχύρευστο διάλυμα αποτελούμενο από συστατικά sodiumchloride, θειϊκό 
άλας νατρίου, γλυκόλη distearate, cocamide DEA, DMDM hydrantoin άρωμα, κιτρικό οξύ. Να 
διατίθεται σε συσκευασία οικονομική των τεσσάρων (4) λίτρων. 

10. Αρωματικό καθαριστικό υγρό λεκάνης wc (παπί) κατάλληλο για επιφάνειες εµαγιέ σε συσκευασία 
750 ml. Να φέρει σήµανση CE και να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται 
στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης. 

11. Γάντια ελαστικά, ανθεκτικά διάφορα νούμερα.  Νο 7 - 7 ½  – 8 – 8 ½, ζεύγος . 
12. Γάντια ελαστικά  μιας χρήσης ελαφρώς πουδραρισμένα. Αμφιδέξια, μη- αποστειρωμένα και μιας 

χρήσης. Σε κουτί συσκευασίας των 100 τεμαχίων και σε διάφορα μεγέθη. 

13. Σκούπα οικιακή  με κοντάρι, κατασκευασμένη από πλαστικό υψηλής αντοχής, καλής κατασκευής, 
να μην μαδάει και να σκουπίζει ομοιόμορφα χωρίς να αφήνει ίχνη. Η σκούπα πρέπει να φέρει 
σπείρωμα, ώστε να εφαρμόζει άριστα στο βιδωτού τύπου κοντάρι.  Το κοντάρι θα είναι μεταλλικό 
µε πλαστική επένδυση και βίδωµα. Το  μήκους του θα είναι 1,20-1,30. 

14. Σφουγγαρίστρες τύπου wettex με κοντάρι,( το κοντάρι θα είναι μεταλλικό µε πλαστική επένδυση 
και βίδωµα ώστε να εφαρμόζει καλά στις σφουγγαρίστρες. Θα έχει μήκος 1,20-1,30.)  άριστης  
ποιότητας από αναγεννημένη κυτταρίνη με πρώτη ύλη το ξύλο σε συνδυασμό  με ίνες βαμβακιού 
για την βελτίωση της απορροφητικής τους ικανότητας. Θα έχει βάρος 250 γρ. και  αντοχή στα 
αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να έχει μεγάλη απορροφητικότητα και  μην αφήνει χνούδια κατά 
τη χρήσης της. Θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί. 

15. Φαράσι πλαστικό με λάστιχο και κοντάρι για εσωτερικούς χώρους. 
16. Πετσέτα καθαρισμού, απορροφητική τύπου “wettex “ ή ισοδύναμου διαστάσεων 20χ28 εκατοστά  

για 2 πακέτα των 20τεμαχίων   
17. Σάκοι απορριμμάτων με κορδόνι, (10 τεμαχίων) γενικής χρήσης (μεσαίες) διαστάσεων περίπου 

75χ95 εκ. σε ρολό των δέκα τεμαχίων με κορδόνι.  
18. Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων θα έχουν  διαστάσεις περίπου 80χ110 εκ. και για την αποφυγή 

σχισμάτων θα είναι περίπου 10 τεμάχια ανά κιλό ενώ θα είναι συσκευασμένοι σε δέματα των 25 
kgr περίπου. 

19. Σφουγγαρίστρες τύπου wettex ανταλλακτικό,(με βίδωµα ώστε να εφαρμόζει καλά στα κοντάρια.)   
άριστης  ποιότητας από αναγεννημένη κυτταρίνη με πρώτη ύλη το ξύλο σε συνδυασμό  με ίνες 
βαμβακιού για την βελτίωση της απορροφητικής τους ικανότητας. Θα έχει βάρος 250 γρ. και  





αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να έχει μεγάλη απορροφητικότητα και  μην αφήνει 
χνούδια κατά τη χρήσης της. Θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι που 
θα επιλεγεί. 

20. Σφουγγαρίστρες Επαγγελματικές Βάρος 400 γραμμάρια (+- 5%). Μήκος 76 εκατοστά (+- 5%). 
Χοντρό νήμα, με 4 κλώνους ανά κορδόνι. Σύνθεση: 40% βαμβάκι – 60% πολυεστέρας. Φαρδιά 
κεντρική γάζα μεγάλης αντοχής, μαζί με  Καρότσι διπλό με μεταλλικό χρωμιωμένο σκελετό δύο 
κουβάδες x 30lt, πρέσα και ρόδες. Διαστάσεις: 86x41x90 cm Βάρος: 17.4 Kgr. Κοντάρι 
αλουμινίου που δέχεται υαλοκαθαριστήρα, γουνάκι για τζάμια κλπ. 1 τεμάχιο χ1,20 μέτρα = 1,20 
μέτρα 

21. Αντισηπτικό-απολυμαντικό χεριών σε μορφή gel με 70% αλκοόλη σε συσκευασία του 1λίτρου. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, οδηγίες χρήσης και αριθμός 
έγκρισης από τον Ε.Ο.Φ 

22. Υγρό κρεμοσάπουνο παχύρευστο διάλυμα αποτελούμενο από συστατικά sodiumchloride, θειϊκό 
άλας νατρίου, γλυκόλη distearate, cocamide DEA, DMDM hydrantoin άρωμα, κιτρικό οξύ. 
Συσκευασία των 500 ml με αντλία. 

23. Καθαριστικό υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι το οποίο να διατίθεται σε συσκευασία των 
επτακοσίων πενήντα (750ml) . Να περιέχει NaOH min 8%. Να έχει pH υδατικού διαλύματος 1%, 
6-8, ειδική σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισμό ρύπων. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και 
οδηγίες ασφαλείας.. Να φέρει σήμανση CE και να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές 
που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης. Επίσης να περιέχει συστατικά 
σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης. 

24. Καθαριστικό υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι το οποίο να διατίθεται σε συσκευασία των (4lt) . 
Να περιέχει NaOH min 8%. Να έχει pH υδατικού διαλύματος 1%, 6-8, ειδική σύνθεση για να 
βοηθά τον καθαρισμό ρύπων. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και οδηγίες ασφαλείας.. Να φέρει 
σήμανση CE και να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 
91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης. Επίσης να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που 
δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης. 

25. Yγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων, υπερσυμπυκνωμένο σε συσκευασία των 10 lt.. 
26. Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων ευρείας κατανάλωσης υπερσυμπυκνωμένο συσκευασία 48 

μεζούρες. Με απόδοση σε θερμοκρασία πλύσης από 40 βαθμούς Κελσίου και πιστοποιητικό ISO. 
Δεν πρέπει να βλάπτει το περιβάλλον ,να μην δημιουργεί αλλεργικές ή δερματικές ή άλλες 
παθήσεις στα παιδιά που χρησιμοποιούν τα ρούχα τα οποία έχουν πλυθεί με αυτό και γενικά να 
μην αφήνουν υποψία κινδύνου γι αυτά.. Εξωτερικά της συσκευασίας να είναι γραμμένα, το 
βάρος, τα στοιχεία του απορρυπαντικού, η δοσολογία, η προέλευση και ο αριθμός εγκρίσεως 
του Γενικού Χημείου του Κράτους.  

27. Ταμπλέτες πλυντηρίου  πιάτων για πλύσιμο σε συσκευασία των τριάντα τεμαχίων (30), ειδική 
σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισμό ρύπων. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και οδηγίες 
ασφαλείας. Να φέρει σήμανση CE και να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
της ευρωπαϊκής ένωσης. 

28. Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων με άρωμα σε συσκευασία 4 lt. 
29. Αποσκληρυντικό πλυντηρίου ρούχων από τα άλατα του νερού, για  την εξουδετέρωση από την 

επικάθιση τους στα ζωτικά μέρη του πλυντηρίου και στις ίνες των ρούχων συσκευασία σε 
φακελάκια των 55 γραμμαρίων. 

30. Αφαιρετικό αλάτων πλυντηρίου πιάτων ισχυρό, όξινο, συσκευασία του 1 kgr  
31. Παχύρευστη κρέμα γενικής καθαριότητας τύπου “cif “ή ισοδύναμου, των 1250 ml. Να περιέχει 

διακριτικό άρωμα. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες 
προφύλαξης και αρ. αδείας κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
Χαρτομάντιλα γραφείου λευκά δίφυλλα καθαρού βάρους τουλάχιστον 120 γραμμ. 

32. Σακούλα απορριμμάτων γραφείου – τουαλέτας διαστάσεων περίπου 46Χ56 εκ. συσκευασία των 
30    τεμαχίων σε ρολό. 

33. Σακούλες για ηλεκτρική σκούπα σε συσκευασία των  πέντε (5) τεμαχίων. 
34. Σακούλες τροφίμων ψυγείου μεσαίου μεγέθους.(50 τεμάχια). 
35. Σύρμα κουζίνας χονδρό. 
36. Σφουγγάρι καθαρισμού κουζίνας κίτρινο για το καθημερινό πλύσιμο όλων των σκευών (πιάτα, 

ποτήρια, κατσαρόλες, κτλ) η μία πλευρά θα είναι σκληρή. (συσκευασία 4 τεμαχίων). 
37. Αλουμινόχαρτο σε ρολό βάρους περίπου 400 γραμμαρίων πλάτους  περίπου 30 εκατοστών. Σε 

(συσκευασία 40 μέτρων). 
38. Αντικολλητικό χαρτί – λαδόχαρτο μαγειρέματος πλάτους  περίπου 38 εκατοστών σε ρολό 

(συσκευασία 8 μέτρων). 





39. Πιάτα πλαστικά μίας χρήσης , άθραυστα, ρηχά διαμέτρου περίπου 20 εκατοστών, κατάλληλα για 
τρόφιμα   με πιστοποιητικό καταλληλότητας σε συσκευασία των (20 τεμαχίων). 

40. Ποτήρια πλαστικά νερού μίας χρήσεως , άθραυστα, πλαστικά κατάλληλα για νερό 250ml  με 
πιστοποιητικό καταλληλότητας σε συσκευασία (50 τεμαχίων). 

41. Πανάκια γενικής χρήσης με μικροίνες σε (συσκευασία 10 τεμαχίων). 
42. Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός με χερούλι για την μεταφορά του και αποσπώμενο εξάρτημα 

για το στύψιμο της σφουγγαρίστρας 15 λίτρων. 
43. Το Αντιβακτηριδιακό Πολυκαθαριστικό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις σκληρές 

πλενόμενες επιφάνειες . Το Αντιβακτηριδιακό Πολυκαθαριστικό να είναι ένα ισχυρό καθαριστικό 
προϊόν με φρεσκάδα το οποίο να μπορείτ να χρησιμοποιηθεί  σκέτο σε δύσκολους λεκέδες ή να  
διαλύετε για μεγάλες επιφάνειες. Η σύνθεση του να μπορεί να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα 
λίπη και τη μουτζούρα, εξουδετερώνοντας το 99,9% των μικροβίων, αφήνοντας τις επιφάνειες 
αστραφτερά καθαρές και ένα άρωμα φρεσκάδας .  

44. Μεμβράνη τροφίμων σε (συσκευασία 100 μέτρων). 

 

 
 
 
 
 
  





Ο Μ Α Δ Α   4  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ  (Διεύθυνση Παιδικών σταθμών – Παιδείας) 
ΚΩΔΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ΚΑ  15-6634 ,    Ποσό  7.041,65 € με ΦΠΑ 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ       Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΟΣΟ                           
σε   € 

1  Χαρτί κουζίνας σε συσκευσια των 2 κgr.  ρολλό των 2 
τεμαχιών 85 2,00 170,00 

2 Χαρτοπετσέτα εστιατορίου των 100 φύλων τεμάχιο 80 0,60 48,00 

3 Μωρομάντηλα των 72 φύλλων  τεμάχιο 580 1,30 754,00 

4 
Οινόπνευμα 70 βαθμών αντισυπτικό για 
τραυματισμούς,  απολυμάνσεις , 
καθαρισμούς. 

τεμάχιο 20 1,75 35,00 

5 Χλωρίνη υγρή (συσκευασία 4  lt ) τεμάχιο 36 2,00 72,00 

6 Υγρό χλώριο παχύρρευστη σε πλαστική 
φιάλη 1250 ml  τεμάχιο 195 1,50 292,50 

7 Υγρό καθαρισμού τζαμιών σε πλαστικό 
δοχείο χωρητικότητας 1 λίτρου  τεμάχιο 31 1,70 52,70 

8 Υγρό γενικού καθαρισμού δοχείο με άρωμα 
(4 lt) . τεμάχιο 103 2,20 226,60 

9 Υγρό κρεμοσάπουνο σε πλαστικό δοχείο 4 
λιτρων τεμάχιο 39 3,20 124,80 

10 Αρωματικό υγρό καθαρισμού για W.C. των 
750 ml τεμάχιο 20 1,20 24,00 

11 Γάντια ελαστικά Νο 7-71/2 – 8 – 81/2  τεμάχιο 40 1,30 52,00 

12 Γάντια ελαστικά  μιας χρήσης ελαφρώς 
πουδραρισμένα 

Συσκευασία 
των 100 

τεμαχίων 
60 4,00 240,00 

13 Σκούπα οικιακή με κοντάρι τεμάχιο 27 3,00 81,00 

14 Σφουγγαρίστρα βιδωτή  wettex με κοντάρι  τεμάχιο 45 3,00 135,00 

15 Φαράσι πλαστικό με λάστιχο και κοντάρι 
για εσωτερικούς χώρους  τεμάχιο 23 0,65 14,95 

16 

Πετσέτα καθαρισμού τύπου  wettex  ή 
ισοδύναμου διαστάσεων 20χ28 εκατ  για 2 
πακέτα των 20 τεμαχίων, σύνολο 40 
τεμάχια  

τεμάχιο 13 19,00 247,00 

17 Σάκοι απορριμμάτων με κορδόνι, (ρολό 10 
τεμαχίων) 75χ95 cm. τεμάχιο 230 1,50 345,00 

18  Σάκοι απορριμμάτων πλαστικοί μαύροι  
διαστάσεων 80χ110 cm κιλά 15 1,60 24,00 

19 Σφουγγαρίστρα βιδωτή   wettex 
ανταλλακτικό  τεμάχιο 18 2,00 36,00 

Σύνολο σε μεταφορά   2.974,55 

Σύνολο από μεταφορά   2.974,55 





20 
Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές με 
κοντάρι, καρότσι δύο θέσεων μαζί με 2 
κουβάδες και στίφτη 

τεμάχιο 3 100,00 300,00 

21 Αντισηπτικό Διάλυμα χεριών 1000ml σε 
μορφή gel. τεμάχιο 5 12,00 60,00 

22 
Υγρό κρεμοσάπουνο σε πλαστικό δοχείο 
χωρητικότητας 500ml, εξοπλισμένο με 
δοσομετρική αντλία. 

τεμάχιο 24 1,00 24,00 

23 Υγρό καθαρισμού πιάτων (των  750 ml). τεμάχιο 16 1,20 19,20 

24 Υγρό καθαρισμού πιάτων ( των  4lt ) . τεμάχιο 75 2,20 165,00 

25 Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων 
των 10 lt τεμάχιο 12 18,00 216,00 

26 Υγρό πλυντηρίου ρούχων 48 μεζούρες τεμάχιο 85 10,00 850,00 

27 Ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων 
(συσκευασία30 τεμαχίων ) τεμάχιο 25 7,00 175,00 

28 Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων 
συσκευασία 4lt. τεμάχιο 42 2,60 109,20 

29 Αποσκληρυντικό Πλυντηρίου Ρούχων 55 gr τεμάχιο 12 0,70 8,40 

30 Αφαιρετικό αλάτων πλυντηρίου πιάτων  1 
Kgr τεμάχιο 11 1,60 17,60 

31 Παχύρευστη κρέμα γενικής καθαριότητας 
1250 ml τεμάχιο 34 1,50 51,00 

32 Σάκοι  απορριμμάτων wc ή γραφείου 
ρολό (συσκευασία των 30 τεμαχίων). τεμάχιο 100 0,79 79,00 

33 Σακούλες για ηλεκτρική σκούπα 
(συσκευασία των 5 τεμαχίων) τεμάχιο 20 7,00 140,00 

34 Σακούλες τροφίμων ψυγείου μεσαίου 
μεγέθους (50 τεμαχίων) τεμάχιο 26 0,55 14,30 

35 Σύρμα Κουζίνας χονδρό τεμάχιο 73 0,20 14,60 

36 Σφουγγάρια καθαρισμού κουζίνας 
(συσκευασία 4 τεμαχίων) τεμάχιο 47 1,70 79,90 

37 Αλουμινόχαρτο σε ρολό(συσκευασία 40 
μέτρων) τεμάχιο 24 2,80 67,20 

38 Αντικολλητικό χαρτί μαγειρέματος 
(συσκευασία 8 μέτρων) τεμάχιο 22 1,40 30,80 

39 Πιάτα πλαστικά μίας χρήσης (20 
τεμαχίων) τεμάχιο 65 1,20 78,00 

40 Ποτήρια πλαστικά μίας χρήσεως  250ml  
(50 τεμαχίων) τεμάχιο 33 1,00 33,00 

41 Πανάκια γενικής χρήσης (συσκευασία 10 
τεμαχίων) με μικροίνες  τεμάχιο 26 2,50 65,00 

42 Κουβάς σφουγγαρίσματος με στίφτη 15 lt  τεμάχιο 9 3,00 27,00 

43 Αντιβακτηριδιακό υγρό καθαρισμού 1lt τεμάχιο 16 3,50 56,00 

44 Μεμβράνη τροφίμων 100 μέτρων τεμάχιο 12 2,00 24,00 

     Σύνολο 5.678,75 
Φ Π Α 24 % 1.362,90 

Συνολικό Ποσό 7.041,65 
  
 
 
 





ΟΜΑΔΑ 5  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ  ( Διεύθυνση Διοικητικών – ΚΕΠ - Κοινωνικών υπηρεσιών) 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ      ΕΙΔΟΥΣ   
 

     Περιγραφή       Είδους             Μονάδα  Μέτρησης   Ποσότητα  
 
 
1. Υγρό καθαρισμού τζαμιών σε πλαστικό δοχείο χωρητικότητας 1 λίτρου    τεμάχιο    

70 
2. Υγρό γενικού καθαρισμού δοχείο με άρωμα (4 lt) .                    τεμάχιο    82 
3. Υγρό κρεμοσάπουνο σε πλαστικό δοχείο χωρητικότητας 500ml,  
        εξοπλισμένο με δοσομετρική αντλία     τεμάχιο    70 
4. Υγρό κρεμοσάπουνο σε πλαστικό δοχείο (4 lt).            τεμάχιο       9 
5. Υγρό καθαρισμού πιάτων ( 750ml ) .           τεμάχιο         65 
6. Ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων (συσκευασία 30 τεμαχίων )  τεμάχιο          

6   
7. Αφαιρετικό αλάτων πλυντηρίου πιάτων 1 κgr.                  τεμάχιο       2     
8. Υγρό χλώριο σε πλαστική φιάλη συσκευασία 4  lt            τεμάχιο    65 
9. Υγρό χλώριο παχύρρευστο σε πλαστική φιάλη των 1250 ml         τεμάχιο     32 
10. Υγρό χλώριο παχύρρευστη σε πλαστική φιάλη συσκευασία 4  lt  τεμάχιο    40 
11. Πετσέτα καθαρισμού, απορροφητική τύπου “wettex “ ή ισοδύναμου  διαστάσεων 20χ28 

έκατ. για 2 πακέτα των 20τεμαχίων έκαστο. 2 πακέτα των 20 τεμαχίων    3 
12. Πανάκια γενικής χρήσης μικροίνες (συσκευασία 10 τεμαχίων) συσκευασία 10 τεμαχίων     

4 
13. Αρωματικό υγρό καθαρισμού για W.C. των 750 ml                τεμάχιο                       130 
14. Γάντια ελαστικά Νο  7-7 ½  – 8 – 8 ½     ζεύγος     17 
15. Σφουγγαρίστρα βιδωτή wettex των 250 gr με κοντάρι  τεμάχιο    24 
16. Χαρτί υγείας απαλό οκτώ ρολά των 130 gr έκαστον τουλάχιστον. συσκευασία 8 ρολά     428 
17. Χαρτί κουζίνας των 1,8 κgr.        συσκευασία των 2      210 
18. Χαρτοπετσέτα εστιατορίου των 100 φύλων           τεμάχιο      30 
19. Φαράσι πλαστικό για εσωτερικούς χώρους με κοντάρι και λάστιχο τεμάχιο                3 
20. Σκούπα οικιακή με κοντάρι                       τεμάχιο          12 
21. Κοντάρια βιδωτά για Σκούπα  μεταλλικό με πλαστική επίστρωση        τεμάχιο       3 
22. Κουβάς σφουγγαρίσματος με στίφτη των 15 lt    τεμάχιο     4 
23. Σφουγγάρι καθαρισμού κουζίνας (συσκευασία 4 τεμαχίων) Συσκευασία 4 τεμαχίων          28 
24. Οινόπνευμα 700 σε πλαστική φιάλη των 250 ml   τεμάχιο     54 
25. Σάκοι απορριμμάτων με κορδόνι,(ρολό 10 τεμαχίων)75χ95 cm. Ρολότων10 τεμαχίων       80 
26. Σάκοι απορριμμάτων wc ή γραφείου(συσκευασία των 30 τεμαχίων). Συσκευασία 30 τεμαχίων 100 
27. Υδροχλωρικό Οξύ σε πλαστική φιάλη 450Ml    τεμάχιο     20 
28. Καλάθι γραφείου ανοιχτό  κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό  τεμάχιο     30 
29. Γάντια ελαστικά  μιας χρήσης ελαφρώς πουδραρισμένα συσκευασία των 100 τεμαχίων      5 
30. Κατσαριδοκτόνο   (300ML)       τεμάχιο     10 
31. Χαρτομάντιλα  γραφείου των 100 φύλων            τεμάχιο   530 
  





 
 
ΟΜΑΔΑ 5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ  ( Διεύθυνση Διοικητικών – ΚΕΠ - Κοινωνικών υπηρεσιών) 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Καθαριστικό υγρό τζαμιών σε συσκευασία του ενός λίτρου,  να περιέχει οργανικό διαλύτη (εκ του 
οποίου τουλάχιστον αλκοόλη) min. 6%. Ειδική σύνθεση για να βοηθά στον καθαρισμό και να μην 
αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και οδηγίες 
ασφαλείας. Να φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται 
στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης. Επίσης να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές 
που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης. 

2. Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης, Να περιέχει διακριτικό άρωμα. Να διατίθενται σε οικονομική 
συσκευασία των 4 λίτρων. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης οδηγίες 
προφύλαξης και αρ. αδείας κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

3. Υγρό κρεμοσάπουνο παχύρευστο διάλυμα αποτελούμενο από συστατικά sodiumchloride, θειϊκό 
άλας νατρίου, γλυκόλη distearate, cocamide DEA, DMDM hydrantoin άρωμα, κιτρικό οξύ. 
Συσκευασία των 500 ml με αντλία. 

4. Σαπούνι χεριών υγρό με τις παραπάνω προδιαγραφές για το υγρό χεριών. Να διατίθεται σε 
συσκευασία οικονομική των τεσσάρων (4) λίτρων. 

5. Καθαριστικό υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι το οποίο να διατίθεται σε συσκευασία των 
επτακοσίων πενήντα (750ml) . Να περιέχει NaOH min 8%. Να έχει pH υδατικού διαλύματος 1%, 
6-8, ειδική σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισμό ρύπων. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και 
οδηγίες ασφαλείας.. Να φέρει σήμανση CE και να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές 
που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης. Επίσης να περιέχει συστατικά 
σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης. 

6. Ταμπλέτες πλυντηρίου  πιάτων για πλύσιμο σε συσκευασία των τριάντα τεμαχίων (30), ειδική 
σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισμό ρύπων. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και οδηγίες 
ασφαλείας. Να φέρει σήμανση CE και να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
της ευρωπαϊκής ένωσης. 

7. Αφαιρετικό αλάτων πλυντηρίου πιάτων ισχυρό, όξινο, συσκευασία του 1 kgr. 
8. Υγρό απορρυπαντικό χλωρίου ( διάλυμα υποχλωριώδους Νατρίου ) σε συσκευασία των 4 

λίτρων. 
9. Υγρό απορρυπαντικό χλωρίου ( διάλυμα υποχλωριώδους Νατρίου ) παχύρευστο σε συσκευασία 

των 1250 ml. 
10.  Υγρό απορρυπαντικό χλωρίου παχύρρευστη ( διάλυμα υποχλωριώδους Νατρίου ) σε 

συσκευασία των 4 λίτρων. 
11. Πετσέτα καθαρισμού, απορροφητική τύπου “wettex “ ή ισοδύναμου διαστάσεων 20χ28 εκατ  

για 2 πακέτα των 20τεμαχίων,  σύνολο 40 τεμάχια. 
12. Πανάκια γενικής χρήσης με μικροίνες σε (συσκευασία 10 τεμαχίων). 
13. Αρωματικό καθαριστικό υγρό λεκάνης wc (παπί) κατάλληλο για επιφάνειες εµαγιέ σε συσκευασία 

750 ml. Να φέρει σήµανση CE και να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται 
στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης 

14. Γάντια ελαστικά, ανθεκτικά σε διάφορα νούμερα.  Νο 7 - 7 ½  – 8 – 8 ½, ζεύγος . 
15. Σφουγγαρίστρες τύπου wettex των 250 gr με κοντάρι,( το κοντάρι θα είναι μεταλλικό µε 

πλαστική επένδυση και βίδωµα ώστε να εφαρμόζει καλά στις σφουγγαρίστρες. Θα έχει μήκος 
1,20-1,30.)  άριστης  ποιότητας από αναγεννημένη κυτταρίνη με πρώτη ύλη το ξύλο σε 
συνδυασμό  με ίνες βαμβακιού για την βελτίωση της απορροφητικής τους ικανότητας. Θα έχει 
βάρος 250 γρ. και  αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να έχει μεγάλη 
απορροφητικότητα και  μην αφήνει χνούδια κατά τη χρήσης της. Θα πρέπει να εφαρμόζουν 
απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί 

16. Χαρτί υγείας ρολό, απαλό,  100% χαρτομάζα, χημικός μηχανικός πολτός, (σε συσκευασία των 8 
τεμαχίων) με ελάχιστο βάρος έκαστου ρολού 130 γραμμαρίων και πιστοποίηση ISO 9001. 

17. Χαρτί κουζίνας ρολό σε επαγγελματική συσκευασία απορροφητικό με ελάχιστο βάρος έκαστου 
ρολού 800 γραμμάρια  (περίπου 1,6 -1,8 Κγρ. /συσκευασία των 2 τεμαχίων ). 

18. Χαρτοπετσέτες εστιατορίου λευκές των 100 φύλλων μεγάλης απορροφητικότητας και αντοχής . 
19. Φαράσι πλαστικό με λάστιχο και κοντάρι για εσωτερικούς χώρους. 





20. Σκούπα οικιακή  με κοντάρι, κατασκευασμένη από πλαστικό υψηλής αντοχής, καλής κατασκευής, 
να μην μαδάει και να σκουπίζει ομοιόμορφα χωρίς να αφήνει ίχνη. Η σκούπα πρέπει να φέρει 
σπείρωμα, ώστε να εφαρμόζει άριστα στο βιδωτού τύπου κοντάρι.  Το κοντάρι θα είναι 
μεταλλικό µε πλαστική επένδυση και βίδωµα. Το  μήκους του θα είναι 1,20-1,30. 

21. Το κοντάρι θα είναι μεταλλικό µε πλαστική επένδυση και βίδωµα. Το  μήκους του θα είναι 1,20-
1,30. 

22. Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός με χερούλι για την μεταφορά του και αποσπώμενο εξάρτημα 
για το στύψιμο της σφουγγαρίστρας 15 λίτρων. 

23. Σφουγγάρι καθαρισμού κουζίνας κίτρινο για το καθημερινό πλύσιμο όλων των σκευών (πιάτα, 
ποτήρια, κατσαρόλες, κτλ) η μία πλευρά θα είναι σκληρή. (συσκευασία 4 τεμαχίων). 

24. Οινόπνευμα των 70ο σε συσκευασία των 250 ml τουλάχιστον. 
25. Σάκοι απορριμμάτων με κορδόνι, (10 τεμαχίων) γενικής χρήσης (μεσαίες) διαστάσεων περίπου 

75χ95 εκ. σε ρολό των δέκα τεμαχίων με κορδόνι.  
26. Σακούλα απορριμμάτων γραφείου – τουαλέτας διαστάσεων περίπου 46Χ56 εκ. συσκευασία των 

30    τεμαχίων σε ρολό. 
27. ∆ιάλυµα Υδροχλωρικού οξέως αρίστης ποιότητας, για την καθαριότητα και λεύκανση w. c, 

νεροχυτών, νιπτήρων κ. λ. π. Μπουκάλι βάρους 450 γραμμαρίων. Εξωτερικά του πλαστικού 
μπουκαλιού να αναγράφονται τα συστατικά, οδηγίες χρήσης και προφύλαξης και η προέλευση  
και ο αριθμός καταχώρησης του Γ.Χ.Κ. 

28. Καλάθι γραφείου ανοιχτό  κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό. Κατάλληλο για πολλαπλές 
χρήσεις Διαστάσεις (διάμετρος Χ ύψος): Φ27,5 Χ 24cm. 

29. Γάντια ελαστικά  μιας χρήσης ελαφρώς πουδραρισμένα. Αμφιδέξια, μη- αποστειρωμένα και μιας 
χρήσης. Σε κουτί συσκευασίας των 100 τεμαχίων και σε διάφορα μεγέθη. 

30. Κατσαριδοκτόνο : Να καταπολεμά άμεσα όλα τα βαδιστικά έντομα (κατσαρίδες,μυρμήγκια, 
τσιμπούρια, ψύλλοι, κοριοί, κ.λπ.) συσκευασία 300 γραμμαρίων Εξωτερικά του  μπουκαλιού να 
αναγράφονται τα συστατικά, οδηγίες χρήσης και προφύλαξης και η προέλευση  και ο αριθμός 
καταχώρησης του Γ.Χ.Κ. 

31. Χαρτομάντιλα γραφείου λευκά δίφυλλα καθαρού βάρους τουλάχιστον 120 γραμμ. 
 

  





 

Ο Μ Α Δ Α   5   
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ  ( Διεύθυνση Διοικητικών – ΚΕΠ - Κοινωνικών 
υπηρεσιών) 
ΚΩΔΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ΚΑ  10-6634.0001 ,  Ποσό  4.994,91 € (με ΦΠΑ) 
 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ       Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΟΣΟ                           
σε   € 

1 Υγρό καθαρισμού τζαμιών σε πλαστικό 
δοχείο χωρητικότητας 1 λίτρου  τεμάχιο 70 1,70 119,00 

2 Υγρό γενικού καθαρισμού δοχείο με άρωμα 
(4 lt) . τεμάχιο 82 2,20 180,40 

3 
Υγρό κρεμοσάπουνο σε πλαστικό δοχείο 
χωρητικότητας 500ml, εξοπλισμένο με 
δοσομετρική αντλία. 

τεμάχιο 70 1,00 70,00 

4 Υγρό κρεμοσάπουνο σε πλαστικό δοχείο (4 lt) τεμάχιο 9 3,20 28,80 

5 Υγρό καθαρισμού πιάτων ( των  750 ml ) . τεμάχιο 65 1,20 78,00 

6 Ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων (συσκευασία 
30 τεμαχίων ) τεμάχιο 6 7,00 42,00 

7 Αφαιρετικό αλάτων πλυντηρίου πιάτων  1 Kgr τεμάχιο 2 1,60 3,20 

8 Χλωρίνη υγρή (συσκευασία 4  lt ) τεμάχιο 65 2,00 130,00 

9 Υγρό χλώριο παχύρρευστη σε πλαστική 
φιάλη 1250 ml  τεμάχιο 32 1,50 48,00 

10 Υγρό χλώριο παχύρρευστη σε πλαστική 
φιάλη 4 lt  τεμάχιο 40 3,30 132,00 

11 
Πετσέτα καθαρισμού τύπου  wettex  ή 
ισοδύναμου διαστάσεων 20χ28 εκατ  για 2 
πακετα των 20 τεμαχίων ,σύνολο 40 τεμαχια 

τεμάχιο 3 19,00 57,00 

12  Πανάκια γενικής χρήσης (συσκευασία 10 
τεμαχίων) με μικροίνες τεμάχιο 4 2,50 10,00 

13 Αρωματικό υγρό καθαρισμού για W.C. των 
750 ml τεμάχιο 130 1,20 156,00 

14 Γάντια ελαστικά Νο 7-71/2 – 8 – 81/2  τεμάχιο 17 1,30 22,10 

15 Σφουγγαρίστρα βιδωτή  wettex με κοντάρι  τεμάχιο 24 3,00 72,00 

16  Χαρτί υγείας απαλό (των οκτώ ρολών) των 
150 gr  

Ρολλό των 8 
τεμαχιών 428 3,50 1.498,00 

17  Χαρτί κουζίνας σε συσκευασία των 2 κgr.  ρολλό των 2 
τεμαχίων 210 2,00 420,00 

Ποσό σε μεταφορά 3.066,50 

Ποσό από μεταφορά 3.066,50 





18 Χαρτοπετσέτα εστιατορίου των 100 φύλων τεμάχιο 30 0,60 18,00 

19 Φαράσι πλαστικό με λάστιχο και κοντάρι για 
εσωτερικούς χώρους. τεμάχιο 3 0,65 1,95 

20 Σκούπα οικιακή με κοντάρι τεμάχιο 12 3,00 36,00 

21  Κοντάρια βιδωτά για Σκούπα  μεταλλικό με 
πλαστική επίστρωση τεμάχιο 3 1,20 3,60 

22 Κουβάς σφουγγαρίσματος με στίφτη τεμάχιο 4 3,00 12,00 

23 Σφουγγάρια καθαρισμού κουζίνας 
(συσκευασία 4 τεμαχίων) τεμάχιο 28 1,70 47,60 

24 
Οινόπνευμα 70 βαθμών αντισηπτικό για 
τραυματισμούς,  απολυμάνσεις , 
καθαρισμούς. 

τεμάχιο 54 1,75 94,50 

25 Σάκοι απορριμμάτων με κορδόνι, (ρολό 10 
τεμαχίων) 75χ95 cm. τεμάχιο 80 1,50 120,00 

26 Σάκοι  απορριμμάτων wc ή γραφείου ρολό 
(συσκευασία των 30 τεμαχίων). τεμάχιο 100 0,79 79,00 

27 Υδροχλωρικό Οξύ σε πλαστική φιάλη 450Ml τεμάχιο 20 0,35 7,00 

28 Καλάθι γραφείου ανοιχτό  κατασκευασμένο 
από ανθεκτικό πλαστικό τεμάχιο 30 2,00 60,00 

29 Γάντια ελαστικά  μιας χρήσης ελαφρώς 
πουδραρισμένα 

Συσκευασία 
των 100 
τεμαχίων 

5 4,00 20,00 

30 Κατσαριδοκτόνο   (300ML) τεμάχιο 10 3,80 38,00 

31 Χαρτομάντιλα  γραφείου των 100 φύλων τεμάχιο 530 0,80 424,00 

Σύνολο           4.028,15 

Φ Π Α 24 %         966,76 

Συνολικό Ποσό       4.994,91 

 
 
 
Πέραμα  26  Ιουνίου  2017. 

               9  Αυγούστου  2017 
            Συντάχθηκε               Ελέγχθηκε    Θεωρήθηκε 
       Προϊστάμενος Τμήματος   Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
            Περιβάλλοντος Μελετών & Έργων         Περιβάλλοντος – 
Ποιότητας Ζωής 
 
 
 
 
 
Κεπεσίδης Στυλιανός         Υποθέσιμος Κων/νος   Μουστάκης  Απόστολος 
                       Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.  Δρ. Χημικός Μηχανικός 
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ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού  
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1ο – 
Αντικείμενο της παρούσης 
 
Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια Σάκων, ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Περάματος για το έτος 2017. 
Το συνολικό ύψος της δαπάνης της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των 19.917,90 € χωρίς να 
συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%  4.780,30 €  η σχετική πίστωση έχει εγγραφεί και θα επιβαρύνει τους   

ΚΑ  20-6635.0003 ποσού   3.701,65 €  (με ΦΠΑ) 
ΚΑ  20-6635.0002 ποσού   3.999,99 €  (με ΦΠΑ) 
 ΚΑ  35-6635.0001  ποσού   4.960,00 €  (με ΦΠΑ) 

  ΚΑ   15-6634      ποσού   7.041,65 €   (με ΦΠΑ) 
 ΚΑ 10-6634.0001 ποσού   4.994,91 €  (με ΦΠΑ) 

του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (Β Αναμόρφωση )του Δήμου Περάματος, στους 
οποίους έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις  και το  συνολικό ποσό με το ΦΠΑ είναι 
24.698,20Ευρώ  
 
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντάς προσφορά για μία ή 
περισσότερες εκ των ομάδων προς προμήθεια ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτεται όλη η 
προβλεπόμενη από τον προϋπολογισμό ποσότητα της κάθε ομάδας . 
 
Άρθρο 2ο    
 
Ισχύουσες διατάξεις 
 
Για την διενέργεια του διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν: 
1. Ο Ν 4412 /2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
2. Ο Ν. 3548 /07 «Περί καταχωρήσεως δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό 
και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» 
3. Η Π1/3305/2010 ΦΕΚ1789-Β-2010 του ΥΠ.ΑΝ με τίτλο «Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 ( παρ. 5, 12, 
13 και 16) του Ν.2286/95». 
4. Ο Ν. 3463/06 ΦΕΚ Α 114/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
6. Ο Ν. 3852/10  ΦΕΚ 87 Α’ / 7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
5. Π1/358/27-1-1999 Υπ. Απόφαση όπως ισχύει περί εξαιρέσεως από το Ε.Π.Π. προμηθειών που 
πραγματοποιούνται  με την ανάδειξη προμηθευτών χορηγητών, μεταξύ των οποίων είναι και τα 
λοιπά αναλώσιμα υλικά παντοπωλείου για τα ιδρύματα του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. και τους 
Ο.Τ.Α. 
6. Την Π1/3306/3-11-2010 Υπ Απόφαση περί εξαιρέσεως προμηθειών από την ένταξη τους στο 
Ε.Π.Π. προμηθειών όταν η προϋπολογισθείσα δαπάνη δεν ξεπερνά ετησίως το ποσό των 60.000 € 
χωρίς Φ.Π.Α. 
 





ΑΡΘΡΟ 3ο     
Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι: 
α) Τεχνική Έκθεση. 
β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. 
γ) Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
δ) Διακήρυξη. 
ε) Οικονομική προσφορά. 
στ) Σύμβαση. 
 
ΑΡΘΡΟ 4 
Τρόπος εκτέλεσης 
 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4412/2016  με απευθείας 
ανάθεση  και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συμφέρουσα τιμή  ανά ομάδα των προς 
προμήθεια ειδών με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά. 
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν προσφορές Ενιαία ή και χωριστά για κάθε 
ομάδα προμηθευομένων ειδών, όπως αναγράφονται αναλυτικά στην υπ΄αριθ. 10/2017 μελέτη του 
Δήμου Περάματος. 
 
ΑΡΘΡΟ 5 
Εγγυήσεις  
   
Οι εγγυήση  πρέπει να είναι σύμφωνες με τον Ν.4412/2016  Αν δεν είναι διατυπωμένες στην 
Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση .  
 Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε κατακύρωση ή απευθείας ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της  οποίας ορίζεται σε ποσοστό 5% επί 
της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.,  η εγγύηση κατατίθεται πριν 
την υπογραφή της σύμβασης, επί της προϋπολογισθείσης της υπηρεσία δαπάνης του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού εκτός του Φ.Π.Α., είτε για το σύνολο της προμηθείας είτε για το τμήμα αυτής 
(ομάδας) για το οποίο θα υποβληθεί προσφορά από τον κάθε διαγωνιζόμενο 
Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει 
απαραίτητα να αναγράφεται σε αυτές ότι αναφέρονται στο άρθρο 26 της αριθ. 11389/93 απόφασης 
του Υπουργείου Εσωτερικών (εξαιρούνται αυτές που εκδίδει το ΤΠΔ). 
 
ΑΡΘΡΟ 6 
Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό 
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές, ενώσεις προμηθευτών, 
νομικά πρόσωπα καθώς και συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται νόμιμα με το αντικείμενο της 
προμήθειας. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη γνώση και την χωρίς καμία 
επιφύλαξη αποδοχή όλων των όρων της διακήρυξης από τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι οφείλουν 
να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογα με την 
περίπτωση και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού. 
 
ΑΡΘΡΟ 7 
Υποβολή προσφορών 
Κάθε προμηθευτής μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά, είτε για το 
σύνολο της προμηθείας είτε για  τμήμα αυτής (ομάδα) και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης 
του διαγωνισμού. 
Προσφορά που δεν περιλαμβάνει το σύνολο των αντίστοιχων ποσοτήτων  σύμφωνα με τη μελέτη 
της προμήθειας, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
ΑΡΘΡΟ 8 
Ισχύς προσφορών 
Οι προσφορές των διαγωνιζόμενων θεωρείται ότι ισχύουν χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα 
έξι (6) μηνών μετά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι (6) μηνών, απορρίπτεται. 
Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει , ο Δήμος Περάματος μπορεί πριν την 
λήξη της να ζητά από τους τούς διαγωνιζόμενους να παρατείνουν την διάρκεια ισχύος της. 
 





ΑΡΘΡΟ 9 
Αποσφράγιση , αξιολόγηση προσφορών και ανακήρυξη μειοδότη 
Η αποσφράγιση, ο έλεγχος κα η αξιολόγηση των  προσφορών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή 
διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμού του άρθρου 221 του Ν 4412/20016 όπως αυτή έχει οριστεί.  
Στη συνέχεια η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Περάματος, η οποία αποφασίζει τελικά για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και 
την ανακήρυξη του αναδόχου της προμήθειας. 
 
ΑΡΘΡΟ 10 
Ανακοίνωση κατακύρωσης – Σύμβαση – Παράταση 
Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ο ανάδοχος της προμήθειας 
υποχρεούται, όπως ο νόμος ορίζει και όχι αργότερα των  δέκα (10) ημερών από την σχετική 
κοινοποίηση σε αυτόν, να προσέλθει στο Δήμο Περάματος για την υπογραφή των αντίστοιχων 
συμβάσεων, προσκομίζοντας την ανάλογη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί με τους ίδιους όρους για χρονικό διάστημα μέχρι και 
τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο πλευρών με την προϋπόθεση 
ότι δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασής της, υπέρβαση του αντίστοιχου ποσού της 
ομάδας και συνολικά της μελέτης της προμήθειας και ούτε περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση. 
 
ΑΡΘΡΟ 11 
Παράδοση – Παραλαβή 
Ο ανάδοχος της προμήθειας οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λάβει τη σχετική εντολή 
να προβεί άμεσα στην παράδοση των παραγγελθέντων ποσοτήτων για κάθε είδος της προμήθειας 
στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας. Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται κάθε φορά από την αρμόδια 
ορισμένη επιτροπή  
παραλαβής προμηθειών, σύμφωνα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα είδη της 
προμήθειας είναι ακατάλληλο, ο προμηθευτής οφείλει να προβεί άμεσα στην αντικατάστασή του 
χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση της υπηρεσίας και να συμμορφωθεί με όσα αναφέρονται στο άρθρο 13 
της παρούσης. 
Η παράδοση της προμήθειας και οι παραλαβές των ειδών θα γίνουν από την κάθε υπηρεσία 
ξεχωριστά και σε συνεννόηση με το γραφείο προμηθειών, η παραγγελία μπορεί να γίνει και 
τμηματικά. 
 
ΑΡΘΡΟ 12 
Τρόπος πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας των προμηθευμένων ειδών κάθε φορά θα γίνεται μετά την παραλαβή τους, με 
την έκδοση του αντίστοιχου χρηματικού εντάλματος από τον Δήμο Περάματος αφού προηγουμένως 
προσκομιστούν τα σχετικά παραστατικά και εκδοθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη 
νομιμότητα της δαπάνης . Οι νόμιμες κρατήσεις όπως ορίζονται από την νομοθεσία βαρύνουν τον 
προμηθευτή. 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο. 
 
ΑΡΘΡΟ 13 
Επίλυση διαφορών – Εφαρμοστέο δίκαιο 
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και τις ισχύουσες διατάξεις. Σε 
περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία και την εκτέλεση της 
σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, 
σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.  
 
Πέραμα  26   Ιουνίου 2017. 
            Ελέγχθηκε     Θεωρήθηκε 
  Προϊστάμενος Τμήματος   Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης  
     Συντάχθηκε             Περιβάλλοντος Μελετών & Έργων        Περιβάλλοντος – Ποιότητας 
Ζωής 
 
Κεπεσίδης Στυλιανός         Υποθέσιμος Κων/νος      Μουστάκης  Απόστολος 
             Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.     Δρ. Χημικός Μηχανικός 

 
 
 





 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                ΠΡΟΣ ΤΟΝ  
ΤΗΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ                                                                             ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
( Επωνυμία εταιρίας, διεύθυνση κτλ)                                       Επιτροπή Διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
                                                                                             «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού – 
Ημερομηνία:  ……./……../2017                                                                       Σάκων απορριμμάτων» 
                                                                                                                           Αρ. Μελέτης     10  /2017 
ΟΜΑΔΑ  1 :  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :   20-6635.0003   

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η     Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 
Η προσφορά ισχύει και μας δεσμεύει έως και έξι μήνες από την υποβολή της  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΟΣΟ                           
σε   € 

1  Χαρτί υγείας απαλό (των οκτώ ρολών) 
των 150 gr  

Ρολλό των 8 
τεμαχιών 13   

2  Χαρτί κουζίνας σε συσκευασία  των 2 κgr.  ρολλό των 2 
τεμαχιών 70   

3 Υγρό χλώριο παχύρρευστη σε πλαστική 
φιάλη 1250 ml  τεμάχιο 40   

4 Σκούπα οικιακή με κοντάρι τεμάχιο 20   

5 
 Γάντια ελαστικά με επένδυση για κάθε 
χρήση. 100% φυσικό ελαστικό. Σε Νο 7-
71/2 – 8 – 81/2  

τεμάχιο 19   

6 Φαράσι πλαστικό για εξωτερικούς 
χώρους με κοντάρι (ενισχυμένο πλαστικό) τεμάχιο 20   

7 Γάντια ελαστικά  μιας χρήσης ελαφρώς 
πουδραρισμένα 

Συσκευασία 
των 100 
τεμαχίων 

50   

8 
 Υγρό κρεμοσάπουνο σε πλαστικό δοχείο 
χωρητικότητας 500ml, εξοπλισμένο με 
δοσομετρική αντλία. 

τεμάχιο 19   

9 
Πετσέτα καθαρισμού τύπου  wettex  ή 
ισοδύναμου διαστάσεων 20χ28 εκατ  για 
2 πακέτα των 20τεμαχίων  

τεμάχιο 4   

10  Σάκοι απορριμμάτων πλαστικοί μαύροι  
διαστάσεων 80χ110 cm Κιλά 1.300   

11  Σάκοι απορριμμάτων πλαστικοί  
διαστάσεων 65χ85 cm Κιλά 150   

12 Τσάπες  με στειλιάρι τεμάχιο 5   

13 Σφουγγαρίστρα βιδωτή  wettex με 
κοντάρι  τεμάχιο 20   

14 Σχοινί πάχους 12mm μέτρα 200   

Σύνολο            
Φ Π Α 24 %          

Συνολικό Ποσό       
 

 
 
 
 





ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                ΠΡΟΣ ΤΟΝ  
ΤΗΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ                                                                             ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
( Επωνυμία εταιρίας, διεύθυνση κτλ)                                       Επιτροπή Διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
                                                                                             «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού – 
Ημερομηνία:  ……./……../2017                                                                       Σάκων απορριμμάτων» 
ΟΜΑΔΑ  2      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                    Αρ. Μελέτης    10   /2017 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :   ΚΑ  20-6635.0002 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η     Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 
Η προσφορά ισχύει και μας δεσμεύει έως και έξι μήνες από την υποβολή της  

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΟΣΟ                           
σε   € 

1  Σάκοι απορριμμάτων πλαστικοί  
διαστάσεων 65χ85 cm Κιλά 500   

2 Σάκοι  απορριμμάτων wc ή γραφείου ρολό 
(συσκευασία των 30 τεμαχίων). τεμάχιο 70   

3 Σάκοι απορριμμάτων με κορδόνι, (ρολό 10 
τεμαχίων) 75χ95 cm. τεμάχιο 130   

4 Κτένες με αποσπώμενο κοντάρι τύπου 
cardena ή ισοδύναμου τεμάχιο 14   

5 Σκούπα οικιακή με κοντάρι τεμάχιο 100   
6 Φτυάρι οικοδομής στρογγυλό τύπου  με 

στειλιάρι  τεμάχιο 5   

7 Τσουγκράνα με 12 δόντια και ξύλινο 
κοντάρι τεμάχιο 10   

8 Σφουγγάρια καθαρισμού κουζίνας 
(συσκευασία 4 τεμαχίων) τεμάχιο 30   

9 Φαράσι πλαστικό για εξωτερικούς χώρους 
με κοντάρι (ενισχυμένο πλαστικό) τεμάχιο 80   

10 Σφουγγαρίστρα βιδωτή  με κοντάρι  
wettex τεμάχιο 20   

11  Χαρτί υγείας απαλό (των οκτώ ρολών) των 
150 gr  

Ρολλό των 
8 τεμαχίων 87   

12 Σκούπα ψάθινη με κοντάρι  τεμάχιο 30   
13 Υγρό γενικού καθαρισμού δοχείο με 

άρωμα (4 lt) . τεμάχιο 10   
14 Υγρό καθαρισμού πιάτων ( των  750 ml ) . τεμάχιο 20   
15 Υγρό χλώριο παχύρρευστη σε πλαστική 

φιάλη 1250 ml  τεμάχιο 50   

16 Υγρό καθαρισμού τζαμιών σε πλαστικό 
δοχείο χωρητικότητας 1 λίτρου  τεμάχιο 

20  
 

17 Υγρό κρεμοσάπουνο σε πλαστικό δοχείο (4 
lt) τεμάχιο 20  

 
18 Αρωματικό υγρό καθαρισμού για W.C. των 

750 ml τεμάχιο 20  
 19 Κουβάς σφουγγαρίσματος με στίφτη 15 lt τεμάχιο 10  
 

20 Οινόπνευμα 70ο αντισυπτικό για τραυμα-
τισμούς, απολυμάνσεις καθαρισμούς. τεμάχιο 20  

 
21 

Πετσέτα καθαρισμού τύπου  wettex  ή 
ισοδύναμου διαστάσεων 20χ28 εκ  για 2 
πακέτα των 20τεμαχίων  

τεμάχιο 
2  

 Σύνολο            
Φ Π Α 24 %          

Συνολικό Ποσό        





 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                ΠΡΟΣ ΤΟΝ  
ΤΗΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ                                                                             ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
( Επωνυμία εταιρίας, διεύθυνση κτλ)                                       Επιτροπή Διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
                                                                                             «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού – 
Ημερομηνία:  ……./……../2017                                                                       Σάκων απορριμμάτων» 
ΟΜΑΔΑ  3     Σακούλες Απορριμμάτων  Βαρέως Τύπου                         Αρ. Μελέτης    10 /2017 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :   ΚΑ  35-6635.0001 

 
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η     Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

Η προσφορά ισχύει και μας δεσμεύει έως και έξι μήνες από την υποβολή της  
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΟΣΟ                           
σε   € 

1  Σάκοι απορριμμάτων πλαστικοί 
μαύροι  διαστάσεων 80χ110 cm Κιλά 2.500   

Σύνολο            

Φ Π Α 24 %          

Συνολικό Ποσό        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                ΠΡΟΣ ΤΟΝ  
ΤΗΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ                                                                             ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
( Επωνυμία εταιρίας, διεύθυνση κτλ)                                       Επιτροπή Διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
                                                                                             «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού – 
Ημερομηνία:  ……./……../2017                                                                       Σάκων απορριμμάτων» 
ΟΜΑΔΑ  4   Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας Και Ευπρεπισμού    Αρ. Μελέτης   10 /2017 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :   ΚΑ  15-6634 
 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η     Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 
Η προσφορά ισχύει και μας δεσμεύει έως και έξι μήνες από την υποβολή της  

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΟΣΟ                           
σε   € 

1  Χαρτί κουζίνας σε συσκευσια των 2 κgr.  ρολλό των 2 
τεμαχιών 85   

2 Χαρτοπετσέτα εστιατορίου των 100 
φύλων τεμάχιο 80   

3 Μωρομάντηλα των 72 φύλλων  τεμάχιο 580   

4 
Οινόπνευμα 70 βαθμών αντισυπτικό 
για τραυματισμούς,  απολυμάνσεις , 
καθαρισμούς. 

τεμάχιο 20   

5 Χλωρίνη υγρή (συσκευασία 4  lt ) τεμάχιο 36   

6 Υγρό χλώριο παχύρρευστη σε πλαστική 
φιάλη 1250 ml  τεμάχιο 195   

7 Υγρό καθαρισμού τζαμιών σε πλαστικό 
δοχείο χωρητικότητας 1 λίτρου  τεμάχιο 31   

8 Υγρό γενικού καθαρισμού δοχείο με 
άρωμα (4 lt) . τεμάχιο 103   

9 Υγρό κρεμοσάπουνο σε πλαστικό 
δοχείο (4 lt) τεμάχιο 39   

10 Αρωματικό υγρό καθαρισμού για W.C. 
των 750 ml τεμάχιο 20   

11 Γάντια ελαστικά Νο 7-71/2 – 8 – 81/2  τεμάχιο 40  
 

12 Γάντια ελαστικά  μιας χρήσης ελαφρώς 
πουδραρισμένα 

Συσκευασία των 
100 τεμαχίων 60   

13 Σκούπα οικιακή με κοντάρι τεμάχιο 27   

14 Σφουγγαρίστρα βιδωτή  wettex με 
κοντάρι  τεμάχιο 45   

15 Φαράσι πλαστικό με λάστιχο και 
κοντάρι για εσωτερικούς χώρους  τεμάχιο 23   





16 

Πετσέτα καθαρισμού τύπου  wettex  ή 
ισοδύναμου διαστάσεων 20χ28 εκατ  
για 2 πακετα των 20τεμαχίων ,σύνολο 
40 τεμαχια  

τεμάχιο 13   

17 Σάκοι απορριμμάτων με κορδόνι, (ρολό 
10 τεμαχίων) 75χ95 cm. τεμάχιο 230   

18  Σάκοι απορριμμάτων πλαστικοί μαύροι  
διαστάσεων 80χ110 cm κιλά 15   

19 Σφουγγαρίστρα βιδωτή   wettex 
ανταλλακτικό  τεμάχιο 18   

20 
Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές με 
κοντάρι, καρότσι δύο θέσεων μαζί με 2 
κουβάδες και στίφτη 

τεμάχιο 3   

21 Αντισηπτικό Διάλυμα χεριών 1000ml σε 
μορφή gel τεμάχιο 5   

22 
Υγρό κρεμοσάπουνο σε πλαστικό 
δοχείο χωρητικότητας 500ml, 
εξοπλισμένο με δοσομετρική αντλία. 

τεμάχιο 24   

23 Υγρό καθαρισμού πιάτων των  750 ml  τεμάχιο 16   

24 Υγρό καθαρισμού πιάτων ( των  4lt ) . τεμάχιο 75   

25 Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου 
πιάτων των 10 lt τεμάχιο 12   

26 Υγρό πλυντηρίου ρούχων 48 μεζούρες τεμάχιο 85   

27 Ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων 
(συσκευασία30 τεμαχίων ) τεμάχιο 25   

28 Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων 
συσκευασία 4lt τεμάχιο 42   

29 Αποσκληρυντικό Πλυντηρίου Ρούχων 55 
γρ τεμάχιο 12   

30 Αφαιρετικό αλάτων πλυντηρίου πιάτων  
1 Kgr τεμάχιο 11   

31 Παχύρευστη κρέμα γενικής 
καθαριότητας 1250 ml τεμάχιο 34   

32 Σάκοι  απορριμμάτων wc ή γραφείου 
ρολό (συσκευασία των 30 τεμαχίων). τεμάχιο 100   

33 Σακούλες για ηλεκτρική σκούπα 
(συσκευασία των 5 τεμαχίων) τεμάχιο 20   

34 Σακούλες τροφίμων ψυγείου μεσαίου 
μεγέθους (50 τεμαχίων) τεμάχιο 26   

35 Σύρμα Κουζίνας χονδρό τεμάχιο 73   

36 Σφουγγάρια καθαρισμού κουζίνας 
(συσκευασία 4 τεμαχίων) τεμάχιο 47   

37 Αλουμινόχαρτο σε ρολό(συσκευασία 40 
μέτρων) τεμάχιο 24   

38 Αντικολλητικό χαρτί μαγειρέματος 
(συσκευασία 8 μέτρων) τεμάχιο 22   

39 Πιάτα πλαστικά μίας χρήσης (20 
τεμαχίων) τεμάχιο 65   

40 Ποτήρια πλαστικά μίας χρήσεως  250ml  
(50 τεμαχίων) τεμάχιο 33   





41 Πανάκια γενικής χρήσης (συσκευασία 
10 τεμαχίων) με μικροίνες  τεμάχιο 26   

42 Κουβάς σφουγγαρίσματος με στίφτη 15 
λίτρων τεμάχιο 9   

43 Αντιβακτηριδιακό υγρό καθαρισμού 1lt τεμάχιο 16  
 

44 
Μεμβράνη τροφίμων 100 μέτρων 

τεμάχιο 12  
 Σύνολο            

Φ Π Α 24 %          

Συνολικό Ποσό        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                ΠΡΟΣ ΤΟΝ  
ΤΗΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ                                                                             ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
( Επωνυμία εταιρίας, διεύθυνση κτλ)                                       Επιτροπή Διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
                                                                                             «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού – 
Ημερομηνία:  ……./……../2017                                                                       Σάκων απορριμμάτων» 
ΟΜΑΔΑ  5 Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας Και Ευπρεπισμού    Αρ. Μελέτης   10  /2017 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :   ΚΑ  10-6634.0001 
 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η     Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 
Η προσφορά ισχύει και μας δεσμεύει έως και έξι μήνες από την υποβολή της  

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΟΣΟ                           
σε   € 

1 Υγρό καθαρισμού τζαμιών σε πλαστικό 
δοχείο χωρητικότητας 1 λίτρου  τεμάχιο 70   

2 Υγρό γενικού καθαρισμού δοχείο με 
άρωμα (4 lt) . τεμάχιο 82   

3 
Υγρό κρεμοσάπουνο σε πλαστικό δοχείο 
χωρητικότητας 500ml, εξοπλισμένο με 
δοσομετρική αντλία. 

τεμάχιο 70   

4 Υγρό κρεμοσάπουνο σε πλαστικό δοχείο 
(4 lt) τεμάχιο 9   

5 Υγρό καθαρισμού πιάτων ( των  750 ml ) . τεμάχιο 65   

6 Ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων 
(συσκευασία 30 τεμαχίων ) τεμάχιο 6   

7 Αφαιρετικό αλάτων πλυντηρίου πιάτων  
1 Kgr τεμάχιο 2   

8 Χλωρίνη υγρή (συσκευασία 4  lt ) τεμάχιο 65   

9 Υγρό χλώριο παχύρρευστη σε πλαστική 
φιάλη 1250 ml  τεμάχιο 32   

10 Υγρό χλώριο παχύρρευστη σε πλαστική 
φιάλη 4 lt  τεμάχιο 40   

11 

Πετσέτα καθαρισμού τύπου  wettex  ή 
ισοδύναμου διαστάσεων 20χ28 εκατ  για 
2 πακέτα των 20 τεμαχίων ,σύνολο 40 
τεμάχια 

τεμάχιο 3   

12  Πανάκια γενικής χρήσης (συσκευασία 10 
τεμαχίων) με μικροίνες τεμάχιο 4   

13 Αρωματικό υγρό καθαρισμού για W.C. 
των 750 ml τεμάχιο 130   

14 Γάντια ελαστικά Νο 7-71/2 – 8 – 81/2  τεμάχιο 17   





15 Σφουγγαρίστρα βιδωτή  wettex με 
κοντάρι  τεμάχιο 24   

16  Χαρτί υγείας απαλό (των οκτώ ρολών) 
των 150 gr  

ρολλό των 8 
τεμαχιών 428   

17  Χαρτί κουζίνας σε συσκευασία των 2 κgr.  ρολλό των 2 
τεμαχίων 210   

18 Χαρτοπετσέτα εστιατορίου των 100 
φύλων τεμάχιο 30  

 
19 Φαράσι πλαστικό με λάστιχο και κοντάρι 

για εσωτερικούς χώρους. τεμάχιο 3   

20 Σκούπα οικιακή με κοντάρι τεμάχιο 12   

21  Κοντάρια βιδωτά για Σκούπα  μεταλλικό 
με πλαστική επίστρωση τεμάχιο 3   

22 Κουβάς σφουγγαρίσματος με στίφτη τεμάχιο 4   

23 Σφουγγάρια καθαρισμού κουζίνας 
(συσκευασία 4 τεμαχίων) τεμάχιο 28   

24 
Οινόπνευμα 70 βαθμών αντισηπτικό για 
τραυματισμούς,  απολυμάνσεις , 
καθαρισμούς. 

τεμάχιο 54   

25 Σάκοι απορριμμάτων με κορδόνι, (ρολό 
10 τεμαχίων) 75χ95 cm. τεμάχιο 80   

26 Σάκοι  απορριμμάτων wc ή γραφείου 
ρολό (συσκευασία των 30 τεμαχίων). τεμάχιο 100   

27 Υδροχλωρικό Οξύ σε πλαστική φιάλη 
450Ml τεμάχιο 20   

28 
Καλάθι γραφείου ανοιχτό  
κατασκευασμένο από ανθεκτικό 
πλαστικό 

τεμάχιο 30   

29 Γάντια ελαστικά  μιας χρήσης ελαφρώς 
πουδραρισμένα 

Συσκευασία 
των 100 
τεμαχίων 

5   

30 Κατσαριδοκτόνο   (300ML) τεμάχιο 10   

31 Χαρτομάντιλα  γραφείου των 100 φύλων τεμάχιο 530   

Σύνολο            
Φ Π Α 24 %          

Συνολικό Ποσό        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 

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 φορέα i  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: ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6246 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28 ΠΕΡΑΜΑ ΤΚ 18863 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΔΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
- Τηλέφωνο: 210-4092265 & 210-4092230 
- Ηλ. ταχυδρομείο:  dimospromithies@gmail.com 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) https://www.perama.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια ειδών καθαριότητας  ευπρεπισμού & Σάκων απορριμμάτων» Έτους   2017 
CPV): [3983 0000 -9  ] Είδη Καθαριότητας 
         [1893 0000 -7   ] Σάκοι Απορριμμάτων 
        [ ……………………….] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [6246] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε  προμήθειες    
- Η σύμβαση διαχωρίζεται σε 1 ομάδα για το σύνολο των ειδών  

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

https://www.perama.gr/




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 αρμόδιοι ii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 
μεσαία επιχείρησηiii; 

 

  
  
  

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με 
άλλους iv; 

[] 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 των 
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 





Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης 
δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 
γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Τηλέφωνο: [……] 
Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά 
με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, 
τον σκοπό …): 

[……] 

 





Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝv  
Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που 
καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια 
και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 
κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του 
παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και 
υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν 
απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν 
πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο 
οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε 
να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς 
φορείς. 

 





Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα 
αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο 
(ή κατηγορία υπεργολάβων).  





Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii· 

2. δωροδοκίαviii,ix· 

3. απάτηx· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxi· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπουxiv το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 
από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]xv 

Εάν ναι, αναφέρετεxvi: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά 
και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 
σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)xviii; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxix: [……] 

 





Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxx, στην 
Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 
απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους ;xxi 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή 
των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxii 
[……][……][……] 

 





Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει 
τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίουxxiii; 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες καταστάσειςxxiv : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 
το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο 
ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη 
σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 
συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσειςxxv  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxvi; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 
 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με 
άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 





Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxvii, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει 
με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxix 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;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση 
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 
αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 





Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ                                                                                                                                  
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 





Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του 
Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 
επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 
κράτος μέλος εγκατάστασήςxxx; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει 
τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

 
 





Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια                                                                                                                     
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 





Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 
12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 
υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία 
βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη 
διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια 
άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

 

 





Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης                                                            
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, 
να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxi, εκτός 
εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxii. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής 
ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 
μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... 
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 
 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……] 
  





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. Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
v. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 
στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική 
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο 
εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες.” 

vi. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους 
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

vii. Όπως 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). 

viii. Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 
“διαφθορά”. 

ix. Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 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). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 
(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του 
Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

x. Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 
(ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xi. Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 
της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xii. Όπως ορίζεται 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)  που ενσωματώθηκε με το ν. 
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiii. Όπως ορίζεται 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 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 
προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xiv. Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών 
(Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο 
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xv. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xvi. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviii. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά 
την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  





xix. Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 
λήφθηκαν.  

xx. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxi. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα 
ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές 
ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxii. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxiii. Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxiv.  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxv. Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvi. Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxvii. Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
xxviii. Πρβλ άρθρο 48. 

xxix.  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxx. Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα 
αυτό. 

xxxi. Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xxxii. Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου 
απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω 
πρόσβαση. 
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