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ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (ΑΡΘΡΟ 20 ΕΚΠΟΤΑ) 

 
 

 
Ο Πρόεδρος του  

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-∆ΗΠΕΘΕ 

 
 

∆ιακηρύσσει  

πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, µε σφραγισµένες προσφορές για την ανάθεση 
προµήθειας ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, για τις ανάγκες των ∆ιευθύνσεων 
του ∆ηµοτικού Οργανισµού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισµού, Πολιτισµού - ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. (∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ.) του ∆ήµου Βόλου, 
(Κωδικοί CPV: Είδη καθαριότητας -  39220000-0, Χαρτικά  – 33760000-5, Απορρυπαντικά – 39830000-9), συνολικού 
προϋπολογισµού 32.995,74 € (τριάντα δύο χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και εβδοµήντα τέσσερα λεπτά) πλέον Φ.Π.Α (ήτοι 
συνολικό ποσό 40.584,76€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%)   και θα βαρύνει τα οικονοµικά έτη 2015 και 2016 τους εξής  Κ.Α.: 
10-6634.100, 15-6634.200, 15-6634.300, 15-6634.400, 15-6634.500,  10-6635.100, 15-6635.200, 15-6635.300, 15-6635.400, 
15-6635.500 

 
 

ΆΡΘΡΟ 1ο  

Ισχύουσες ∆ιατάξεις 
 
 

Η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από: 
1. Τις διατάξεις της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), και τις σχετικές ερµηνευτικές 

εγκυκλίους. 
2. Τις σχετικές διατάξεις Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
3. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 
4. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 278. 
5. Τις σχετικές διατάξεις του Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί 

συντονισµού διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την 
οδηγία 2055/51/ΕΚ(ΦΕΚ τ.Α 64/2007) της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 16 Νοεµβρίου 2005. 

 
 

ΆΡΘΡΟ 2ο 
Προϋπολογισµός  

 

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 32.995,74 € (τριάντα δύο χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα 
πέντε ευρώ και εβδοµήντα τέσσερα λεπτά) πλέον Φ.Π.Α (ήτοι συνολικό ποσό 40.584,76€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%)   και θα 
βαρύνει τα οικονοµικά έτη 2015 και 2016 τους εξής  Κ.Α.: 10-6634.100, 15-6634.200, 15-6634.300, 15-6634.400, 15-6634.500,  
10-6635.100, 15-6635.200, 15-6635.300, 15-6635.400, 15-6635.500 

 

  

ΆΡΘΡΟ 3ο 

Βόλος  11/11/2015 
Αριθ.Πρωτ. 11182 
  

 



 

2
 

Χρόνος και τόπος διαγωνισµού 

Ο διαγωνισµός θα γίνει στις 23/11/2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα από 10:00 π.µ έως 11:00 µ.µ. στα γραφεία του ∆ηµοτικού 
Οργανισµού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισµού, Πολιτισµού - ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. (∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ.) του ∆ήµου Βόλου, στην οδό 
Αναπαύσεως-Καραµπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου), 2ος όροφος, ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµών . 

Επιτρέπεται παράλληλα προς την ιδιόχειρη και αυτοπρόσωπη επίδοση της προσφοράς, και η ταχυδροµική ή µε οποιοδήποτε 
άλλον τρόπο κατάθεσης των προσφορών στην ανωτέρω διεύθυνση και να παραλαµβάνονται από το τµήµα προµηθειών µε απόδειξη µε 
την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του 
διαγωνισµού. 

ΆΡΘΡΟ 4ο  

∆εκτοί στον ∆ιαγωνισµό 
1. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 
α. Έλληνες και αλλοδαποί κατασκευαστές και προµηθευτές. 
β. Ηµεδαπά και αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα. 
γ. Συνεταιρισµοί. 
δ. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

2. Όσοι συµµετέχουν οφείλουν να αποδείξουν µε στοιχεία: 
α. Την φερεγγυότητα τους. 
β. Την επαγγελµατική τους αξιοπιστία. 
γ. Την χρηµατοπιστωτική και οικονοµική τους κατάσταση. 
δ. Τις τεχνικές τους δυνατότητες. 

ΆΡΘΡΟ 5ο 
∆ικαιολογητικά συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό 

Στον διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν όσοι ασκούν εµπορικό ή βιοµηχανικό  επάγγελµα  στην Ελλάδα ή στην 
αλλοδαπή .  
∆ικαιούµενοι συµµετοχής: 

1. Έλληνες και αλλοδαποί προµηθευτές 
2. Ηµεδαπά και αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα 
3. Συνεταιρισµοί 
4. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

 
1. ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ίση µε το 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης σύµφωνα µε την 
παράγραφο Ι του άρθρου 26 της αριθµ 11389/1993 απόφαση του Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης. 
2. Φορολογική και Ασφαλιστική ενηµερότητα 

(Φορολογική ενηµερότητα: Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το   οποίο να προκύπτει πως είναι  
ενήµερο ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις.  
Ασφαλιστική ενηµερότητα: Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση   Αρχή, από το οποίο να προκύπτει 
πως είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία, προς όλους τους 
ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών) 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 των συµµετεχόντων ότι: 
 α. Ότι έχουν λάβει γνώση των όρων του διαγωνισµού και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. 
 β. Ότι δεν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή του στους διαγωνισµούς του δηµοσίου, των ΝΠ∆∆ και των ΟΤΑ. 
 γ. Η µεταφορά των ειδών θα γίνεται µε ειδικά, καθαρά και απολυµασµένα µέσα µεταφοράς του προµηθευτή στους 
χώρους αποθηκών του ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ ∆ήµου Βόλου και σε ώρες που θα καθορίζονται από κοινού µετά από 
συνεννόηση µε την αρµόδια επιτροπή παραλαβής. 
4. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους 
ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από δηµόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν κτηνοτροφικό 
επάγγελµα που θα έχει εκδοθεί το πολύ 6 µήνες πριν την διενέργεια του διαγωνισµού. 
5] Απόσπασµα ποινικού µητρώου , έκδοσης τουλάχιστον  τελευταίου τριµήνου , από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε  την άσκηση της επαγγελµατικής  τους δραστηριότητας . 
6. Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής αρχής από τα οποία προκύπτει ότι: 
 α. ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση 
 β. ∆εν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή 
υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
7. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά της παραγράφου 5 του παρόντος εκδίδονται µε βάση την 
ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένοι. 
8. Σε περίπτωση που ο συµµετέχων στον διαγωνισµό δεν παρίσταται αυτοπροσώπως καθώς και στην περίπτωση που 
συµµετέχει στο διαγωνισµό εταιρεία ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ κλπ αυτός που παρίσταται πρέπει να καταθέσει έγγραφη εξουσιοδότηση 
εκπροσώπησης θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής. 
9. Υπεύθυνη δήλωση διαγωνιζόµενου ότι δεν οφείλει στο ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ∆Η.ΠΕ.ΘΕ  Βόλου και στις επιχειρήσεις του ∆ήµου 
10. Βεβαίωση  ότι δεν υφίσταται καµία οφειλή προς το ∆ήµο Βόλου από οποιαδήποτε αιτία ή βεβαίωση διακανονισµού της 
οφειλής. 
Προσφορά που δεν θα συνοδεύεται µε όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
 
2. ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ 
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ίση µε το 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης σύµφωνα µε την 
παράγραφο Ι του άρθρου 26 της αριθµ 11389/1993 απόφαση του Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης. 
2. Φορολογική και Ασφαλιστική ενηµερότητα 

(Φορολογική ενηµερότητα: Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το   οποίο να προκύπτει πως είναι  
ενήµερο ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις.  
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Ασφαλιστική ενηµερότητα: Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση   Αρχή, από το οποίο να προκύπτει 
πως είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία, προς όλους τους 
ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών) 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 των συµµετεχόντων ότι: 
 α. Ότι έχουν λάβει γνώση των όρων του διαγωνισµού και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. 
 β. Ότι δεν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή του στους διαγωνισµούς του δηµοσίου, των ΝΠ∆∆ και των ΟΤΑ. 
 γ. Η µεταφορά των ειδών θα γίνεται µε ειδικά, καθαρά και απολυµασµένα µέσα µεταφοράς του προµηθευτή στους 
χώρους αποθηκών του ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ ∆ήµου Βόλου και σε ώρες που θα καθορίζονται από κοινού µετά από 
συνεννόηση µε την αρµόδια επιτροπή παραλαβής. 
4. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους 
ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από δηµόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν κτηνοτροφικό 
επάγγελµα που θα έχει εκδοθεί το πολύ 6 µήνες πριν την διενέργεια του διαγωνισµού. 
5] Απόσπασµα ποινικού µητρώου , έκδοσης τουλάχιστον  τελευταίου τριµήνου , από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε  την άσκηση της επαγγελµατικής  τους δραστηριότητας . 
6. Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής αρχής από τα οποία προκύπτει ότι: 
 α. ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση 
 β. ∆εν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή 
υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
7. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά της παραγράφου 5 του παρόντος εκδίδονται µε βάση την 
ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένοι. 
8. Σε περίπτωση που ο συµµετέχων στον διαγωνισµό δεν παρίσταται αυτοπροσώπως καθώς και στην περίπτωση που 
συµµετέχει στο διαγωνισµό εταιρεία ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ κλπ αυτός που παρίσταται πρέπει να καταθέσει έγγραφη εξουσιοδότηση 
εκπροσώπησης θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής. 
9. Υπεύθυνη δήλωση διαγωνιζόµενου ότι δεν οφείλει στο ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ∆Η.ΠΕ.ΘΕ  Βόλου και στις επιχειρήσεις του ∆ήµου 
10. Βεβαίωση  ότι δεν υφίσταται καµία οφειλή προς το ∆ήµο Βόλου από οποιαδήποτε αιτία ή βεβαίωση διακανονισµού της 
οφειλής. 
Προσφορά που δεν θα συνοδεύεται µε όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
 
3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ 
Όλα τα δικαιολογητικά των προηγούµενων περιπτώσεων, µε διαφοροποίηση όσον αφορά το απόσπασµα ποινικού µητρώου 
 Όταν συµµετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόµισης αποσπάσµατος ποινικού µητρώου έχουν σι διοικούντες ή νοµίµως 
εκπροσωπούντες αυτές. Η νόµιµη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρείας. 
4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παραπάνω. 
β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
γ. Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής αρχής από τα οποία προκύπτει ότι: 
  ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση 
 ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, 
πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία 
5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 
α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση σύµφωνα µε το 
άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ 
β. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ ή τον διάδοχο Οργανισµό για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από 
µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς, στους οποίους µετέχουν και 
επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού. Το ποσοστό των ΜΜΕ ή των παραγωγικών αστικών συνεταιρισµών στις προµήθειες 
που θα εκτελεστούν, πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 50 %. Το πιστοποιητικό αυτό µπορεί να προσκοµισθεί µέσα σε 
δεκαπέντε (15) µέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
γ. Οι ΜΜΕ εκτός των παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλουν και κάθε άλλο απαραίτητο 
δικαιολογητικό από εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ ή τον διάδοχο Οργανισµό από το οποίο να προκύπτει ότι 
ανταποκρίνονται στο κριτήρια που καθορίζονται για την χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο 
∆ιοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. 
Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, προκειµένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, η επαγγελµατική 
αξιοπιστία, η χρηµατοπιστωτική και οικονοµική γενικότερα κατάσταση των συµµετασχόντων, οφείλουν να προσκοµίσουν µε 
ποινή απόκλισης από το διαγωνισµό, τα ακόλουθα: 
α. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των Τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς 
πλήρως και ανεπιφύλακτα εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σηµεία που τυχόν δεν αποδέχονται. Στην 
περίπτωση αυτή ο διαγωνιζόµενος πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους 
όρους διακήρυξης προκειµένου να αξιολογηθούν. 
β. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης των προσφερόµενων προϊόντων. Επίσης εφόσον µεσολαβεί 
στάδιο επεξεργασίας και τυποποίησης – συσκευασίας του προϊόντος πρέπει να δηλωθεί το εργοστάσιο, στο οποίο γίνεται η 
επεξεργασία, η διαδικασία τυποποίησης – συσκευασίας, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του. 
γ. Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία να βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση του συµµετέχοντος νοµικού προσώπου δεν λειτουργεί υπό 
καθεστώς νοµικών περιορισµών. 
δ. Υπεύθυνη δήλωση διαγωνιζόµενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί ή συµµετοχή του από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου των ΝΠ∆∆ 
και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
ε. Υπεύθυνη ∆ήλωση διαγωνιζόµενου µε την οποία να βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό  παράπτωµα κατά την 
άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, για τη συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών 
υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δηµοσίου τοµέα, καθώς και εάν η επιχείρηση έχει 
υποπέσει στο παράπτωµα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από 
το ΝΠ∆∆.. 
στ. Υπεύθυνη δήλωση για την παραγωγική δυνατότητα της επιχείρησης, καθώς και για την ποιότητα των προϊόντων της (ότι 
συµφωνούν µε τις προδιαγραφές που θέτει η διακήρυξη) 
εφόσον τα παραπάνω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν λαµβάνει 
υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται, χωρίς να ανοιχθεί ο σφραγισµένος φάκελος που περιέχει την Κυρίως προσφορά. 
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Εφίσταται ιδιαίτερα η προσοχή όσων θα πάρουν µέρος στο διαγωνισµό ότι οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως. 
Οι Ανώνυµες Εταιρείες εκπροσωπούνται από µέλος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου ή από άλλο νοµικό εξουσιοδοτηµένο 
πρόσωπο, οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης και οι Οµόρρυθµες και Ετερόρρυθµες Εταιρείες εκπροσωπούνται από το 
διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. 
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης 
αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούµενου. 

Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισµό, περισσότερες από µία (1) εταιρείες, ή ένωση προµηθευτών ούτε 
να συµµετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, συνεταιρισµό ή και ένωση 
προµηθευτών (στην περίπτωση αυτή αποκλείονταν όλες οι προσφορές εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόµενος όλες τις 
προσφορές εκτός από µία µε την οποία θα συµµετάσχει στο διαγωνισµό. Επίσης δεν µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό για 
λογαριασµό του, υπάλληλος εταιρείας που συµµετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύµβουλος αµειβόµενος από αυτή µε µισθό ή και µε 
άλλο τρόπο αµοιβής. 

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω 
περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον ∆ικαστικής ή ∆ιοικητική 
αρχή ή συµβολαιογράφου. 

Για τους προµηθευτές, που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να 
αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος 
ζ.. Υπεύθυνη δήλωση διαγωνιζόµενου ότι δεν οφείλει στο ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ∆Η.ΠΕ.ΘΕ  Βόλου και στις επιχειρήσεις του ∆ήµου 
η. Βεβαίωση  ότι δεν υφίσταται καµία οφειλή προς το ∆ήµο Βόλου από οποιαδήποτε αιτία ή βεβαίωση διακανονισµού της 
οφειλής. 
 
 

ΆΡΘΡΟ 6ο 
Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

 
1. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών στις  23/11/2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα από 10:00 

π.µ  έως 11:00 µ.µ. στα γραφεία του ∆ηµοτικού Οργανισµού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισµού, Πολιτισµού - ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. 
(∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ.) του ∆ήµου Βόλου 

2. Οι προσφορές µπορεί να αποσταλούν και ταχυδροµικά ή και µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο µέχρι την προηγουµένη του 
διαγωνισµού εργάσιµη ηµέρα. 

3. Προσφορές που περιέρχονται στον Οργανισµό µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισµών πριν την λήξη της προθεσµίας που καθορίζεται 
από την διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. 

4. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές. 
 

ΆΡΘΡΟ 7ο 
Προσφορές-Αντιπροσφορές-Ρήτρες 

1. Προσφορά που δεν προκύπτει µε σαφήνεια η τιµή µονάδος ή δεν δίδεται ενιαία ή κατά είδος τιµή, για ολόκληρη την ποσότητα που 
προκηρύχθηκε, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
3. Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές, οι προσφορές θα εξετάζονται λεπτοµερώς πριν την 

έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι 
αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί 
ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων στις οποίες επαληθεύει  πριν την απόρριψη της προσφοράς. 

4. Προσφορές οι οποίες ισχύουν για διάστηµα µικρότερο από ένα χρόνο απορρίπτονται ως απαράδεκτες . 
5. Προσφορές µε τις οποίες ζητείται η απαλλαγή από τις επιβαρύνσεις και τις κρατήσεις που αναφέρονται  προηγουµένως είναι 

άκυρες και θεωρούνται σαν να µην έχουν υποβληθεί ποτέ . 
6. Οι αντιπροσφορές αποκλείονται και απορρίπτονται ως απαράδεκτες  . 
7. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους της διακήρυξης , εκτός αν αναγράφει ρητά 

στην προσφορά του τα σηµεία εκείνα που δεν αποδέχεται , οπότε πρέπει να αναγράφει στην προσφορά του τους όρους µε τους 
οποίους µπορεί να αναλάβει την προµήθεια . 

8. Οµοίως ο προσφέρων θεωρείται ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και των σχετικών διατάξεων για τις προµήθειες 
των ΟΤΑ. 

 
 

ΆΡΘΡΟ 8ο 

 Ισχύς Προσφορών 
1. Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιµίας του ευρώ 

προς ξένα νοµίσµατα, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) µηνών από την ηµέρα του διαγωνισµού. 
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των τριών (3) µηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Το Ν.Π.∆.∆. µπορεί µε 

έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόµενους να παρατείνει πριν από την λήξη της, την προθεσµία κατά ανώτατο όριο (3) 
µήνες, χωρίς οι διαγωνιζόµενοι να έχουν δικαίωµα για αντιρρήσεις. Μετά την λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης 
ισχύος της προσφοράς, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού, εκτός εάν συµφωνεί και ο µειοδότης για τη συνέχιση του 
διαγωνισµού. 

 
 

ΆΡΘΡΟ 9ο  

Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών 
Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγµένα αποκλειστικά στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις 

και σαφείς σε όλα τους τα σηµεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι 
µεταφρασµένα και επικυρωµένα επίσηµα, εκτός από τα επισυναπτόµενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας. 

 

ΆΡΘΡΟ 10ο 

Φάκελος προσφοράς 
1. Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο, καλά σφραγισµένο. 

2. Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού µπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισµού της αντίστοιχης 
προσφοράς. 
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3. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού µέσα σε καλά σφραγισµένο κυρίως φάκελο, όπου 
έξω απ' αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα: 

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
β) Ο πλήρης τίτλος του Ν.Π.∆.∆.  που διενεργεί την προµήθεια. 
γ) Ο αριθµός της διακήρυξης. 
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 

           4.Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε 
διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη από τον προσφέροντα. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει και 
αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει τις τυχόν διορθώσεις, µονογράφει και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά 
απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των 
προσφορών. 

5. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην 
προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει 
στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την 
κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή 
της προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού, είτε ενώπιόν της είτε 
ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες 
που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

6. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

            7. Οι προµηθευτές µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα ή και όλα τα τµήµατα της προµήθειας, όπως αυτά 
αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης . 

8. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν: 
• την τιµή των προσφεροµένων ειδών, µε κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α.. 
• το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος. 

Επάνω σε κάθε υποβαλλόµενο φάκελο, εφόσον βεβαιωθεί η αυτοπρόσωπη από τον διαγωνιζόµενο ή από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο 
εκπρόσωπό του, επίδοσης της προσφοράς του (καθώς και σε όσους φακέλους έχουν αποσταλεί µε οποιοδήποτε τρόπο στον 
∆.Ο.Ε.Π.Α.Π – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ ∆ήµου Βόλου), αναγράφεται ο αύξων αριθµός , ο οποίος αναγράφεται και στο πρακτικό. 

Οι προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο  και παραλαµβάνονται µε απόδειξη πριν από τη διενέργεια 
του διαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται , αλλά παραδίδονται στο αρµόδιο όργανο που παραλαµβάνει τις προσφορές, πριν από την εκπνοή 
της προθεσµίας που καθορίζεται παραπάνω, προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την 
προαναφερόµενη διαδικασία. Αφού περάσει η ώρα που ορίσθηκε, ανακοινώνεται από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής ότι έληξε η 
παράδοση προσφορών και αυτό αναγράφεται στο πρακτικό. 

 Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο 
εκπρόθεσµα. 
 

 

ΆΡΘΡΟ 11ο 
Αποσφράγιση προσφορών -& ανακοίνωση τιµών 

Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, της συνεδρίασης συνεχιζόµενης δηµόσια, αρχίζει από την Επιτροπή ο έλεγχος των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών, µε τη σειρά που επιδόθηκαν και γράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα περιληπτικά που βρίσκονται µέσα 
στον ανοικτό φάκελο. 

Οι σφραγισµένοι φάκελοι που βρίσκονται µέσα στον ανοικτό φάκελο και οι οποίοι περιέχουν αντίστοιχα την οικονοµική προσφορά, 
παραµένουν σφραγισµένοι, αναφέρεται δε πάνω σε αυτούς ο ίδιος αύξων αριθµός µε αυτόν του ανοικτού φακέλου. 

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παριστάµενοι µέσα στην αίθουσα του διαγωνισµού 
εξέρχονται και η Συνεδρίαση συνεχίζεται µυστική. 

Η Επιτροπή συνεδριάζει, ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζόµενων και αποφασίζει για τους αποκλεισθέντες. 
Στη συνέχεια η Συνεδρίαση γίνεται δηµόσια και ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει τους αποκλεισθέντες από το διαγωνισµό, 

καθώς και τους λόγους που αποκλείσθηκαν και τους καλεί να παραλάβουν τους σφραγισµένους φακέλους της οικονοµικής προσφοράς 
και την εγγυητική επιστολή συµµετοχής τους στον διαγωνισµό. 

Αµέσως µετά η Επιτροπή αποσφραγίζει τους φακέλους των οικονοµικών προσφορών, που έγιναν δεκτές από αυτήν, κατά σειρά 
που δόθηκαν και ανακοινώνει µεγαλοφώνως το ποσό προσφοράς που αναφέρεται στο έγγραφο της προσφοράς. 

Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή του µειοδότη ή δεν θα είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται . 
Προσφορά που είναι τελείως αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επίσης απορρίπτεται σαν 

απαράδεκτη προσφορά υπό αίρεση ή όχι σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης. 
Οι έγγραφες προσφορές, καθώς και όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό αριθµούνται και 

µονογράφονται σε κάθε φύλλο και συνολικά κατά τη διάρκεια αυτού, από όλα τα µέλη της Επιτροπής. 
Τέλος η Επιτροπή σε ίδια Συνεδρίαση προβαίνει σε αξιολόγηση των προσφορών των ενδιαφεροµένων και αποφασίζει για τον 

ανάδοχο µειοδότη 
Η Επιτροπή µπορεί να αναθέσει την προµήθεια των ειδών σε περισσότερους από ένα προµηθευτές, εφόσον πρόκειται για διαιρετό 

είδος, σύµφωνα µε το άρθρο 10, Νο7 της παρούσης. 
Σε αυτούς που αποκλείστηκαν από την συµµετοχή, τους λόγους του αποκλεισµού τους, είτε λόγω δικαιολογητικών συµµετοχής, 

είτε λόγω ουσιώδους κριτηρίου, στους οποίους και επιστρέφει ολόκληρο το φάκελο τους µαζί µε την εγγυητική επιστολή συµµετοχής τους 
στο διαγωνισµό. 

ΆΡΘΡΟ 12ο  

Κρίση αποτελέσµατος διαγωνισµού 
1. Η επιτροπή αξιολόγησης µε γνωµοδότηση της προς το ∆.Σ. του ∆ΟΕΠΑΠ-∆ΗΠΕΘΕ  που αποφασίζει σχετικά, προτείνει: 
α. Την κατακύρωση της προµήθειας ή τη 
β. µαταίωση του αποτελέσµατος και επανάληψη µε ίδιους ή νέους όρους. 

2. Στην περίπτωση, που η επιτροπή αξιολόγησης γνωµοδοτεί για: 
α. τη µαταίωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και απευθείας ανάθεση της προµήθειας, 
β. τη συνέχιση του διαγωνισµού µε την υποβολή νέων προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων, 
γ. την τελική µαταίωση της προµήθειας και επανάληψη του διαγωνισµού µε νέους όρους, 
τότε την τελική απόφαση λαµβάνει το ∆.Σ. του Οργανισµού. 
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ΆΡΘΡΟ 13ο 

Ενστάσεις 
Οι ενστάσεις α) κατά της διεξαγωγής δηµοπρασίας υποβάλλονται εγγράφως µέχρι και της επόµενης από τη διεξαγωγή της 

δηµοπρασίας εργάσιµης ηµέρας ,β) κατά του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας µέχρι και της επόµενης της ανακοινώσεως αυτού.  
Οι ενστάσεις καταθέτονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και διαβιβάζονται αυθηµερόν στη διενεργήσασα την δηµοπρασία 

Επιτροπή .  
  Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους δεν γίνονται δεκτές . 

 

ΆΡΘΡΟ 14ο  

Ανακοίνωση Κατακύρωσης 

Η Επιτροπή µπορεί να αναθέσει την προµήθεια των ειδών σε περισσότερους από ένα προµηθευτές, εφόσον πρόκειται για 
διαιρετό είδος . 
 

1. Στον/ους προµηθευτή/ές που έγινε η κατακύρωση ανακοινώνεται το αποτέλεσµα, που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω 
στοιχεία: 

α) Το είδος. 
β) Την ποσότητα. 
γ) Την τιµή. 
δ) Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό. 
ε) Τη συµφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης µε τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των 

όρων αυτών. 
στ) Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 

2. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν 
υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετικό τηλεγράφηµα ή τηλετύπηµα στον αλλοδαπό προµηθευτή. Στην περίπτωση που η 
πληρωµή στον προµηθευτή προβλέπεται να γίνει µε άνοιγµα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης µπορεί να κατατεθεί στον 
ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, ενώ η εγγύηση συµµετοχής παραµένει σε ισχύ και αποδεσµεύεται µετά την 
κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

 
ΆΡΘΡΟ 15ο 

Σύµβαση 
 

Μετά την έγκριση της κατακυρωτικής απόφασης από τον Ελεγκτή Νοµιµότητας, ο ανάδοχος της προµήθειας έχει υποχρέωση 
όπως µέσα σε προθεσµία όχι µεγαλύτερη  των πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση της έγκρισης του διαγωνισµού και την κατακύρωσή 
του στο όνοµα αυτού, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
Η σύµβαση που συνάπτεται µε ιδιωτικό έγγραφο, συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, 
που µε την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή µε βάση την έγκριση για την κατάρτισή της µε την οποία συµφωνεί ο ανάδοχος και 
περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης.  
β. Τα συµβαλλόµενα µέρη. 
 γ. Τα προς προµήθεια υλικά και την ποσότητα.  
δ. Την τιµή. 
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. 
 στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.  
ζ. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις και ρήτρες.  
η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
θ. Τον τρόπο πληρωµής και αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρµογή.  
ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας.  
ια. Την παραλαβή των υλικών. 
Η σύµβαση αυτή θα υπογραφεί από τον προσφέροντα ή το νόµιµο εκπρόσωπο του και από τον Πρόεδρο του Ν.Π.∆.∆., σύµφωνα 

µε την ελληνική νοµοθεσία από την οποία διέπεται. 
Κατά την υπογραφή του συµφωνητικού και προ αυτής, ο ανάδοχος θα αντικαταστήσει την εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 

από άλλη όµοια της, καλής εκτέλεσης της εργασίας που θα αναφέρονται στην εµπρόθεσµη εκτέλεση και στην ακριβή τήρηση των όρων της 
διακήρυξης καθώς και των όρων της σύµβασης . 

Ο  εργολάβος µειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος σε κάθε περίπτωση παραβάσεως ή αθετήσεως οποιουδήποτε όρου της 
διακήρυξης, της προσφοράς ή του συµφωνητικού, οπότε η εγγύηση του περιέρχεται στο Ν.Π.∆.∆  «∆ΟΕΠΑΠ-∆ΗΠΕΘΕ». 

Μετά την υπογραφή της σύµβασης, κανένα άλλο έγγραφο κείµενο ή στοιχείο προγενέστερα συνταχθέν ή ανταλλαγές µεταξύ των 
συµβαλλοµένων είναι δυνατόν να ληφθεί υπ' όψη µε οποιονδήποτε τρόπο για την ερµηνεία των όρων αυτής. 

 

ΆΡΘΡΟ 16ο 

Εγγυήσεις 
 

1. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό 
α. Οι προσφορές θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισµένης τράπεζας ή άλλων νοµικών προσώπων που έχουν κατά νόµο δικαίωµα και λειτουργούν µόνιµα στην Ελλάδα  για 
ποσό ίσο τουλάχιστον µε το 5% της αξίας του προϋπολογισµού των ειδών που προσφέρονται, ως  εγγύηση συµµετοχής. 
β. Το ποσοστό της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, υπολογίζεται επί του συνόλου του προϋπολογισµού (όλων των τµηµάτων 
της προµήθειας) ή επί του προϋπολογισµού των τµηµάτων για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά. 
γ. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για ένα µήνα µετά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
δ. Το γραµµάτιο ή η εγγυητική επιστολή εκδίδονται στο όνοµα του Οργανισµού. 
ε. Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση 

της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
Ο µειοδότης στο όνοµα του οποίου κατακυρώθηκε η δηµοπρασία υποχρεούται να αντικαταστήσει την εγγύηση συµµετοχής  στο 

διαγωνισµό µε εγγύηση ίση προς 5% (πέντε τοις εκατό) της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α.,  για καλή και πιστή εκτέλεση των 
όρων της σύµβασης . 
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης προς υπογραφή της σύµβασης και οπωσδήποτε πριν από την υπογραφή της σύµβασης . 

Επιπλέον η Τράπεζα θα δηλώνει στην επιστολή ότι η παρεχόµενη εγγύηση ευρίσκεται εντός του ανωτάτου ορίου εγγύησης προς 
το ∆ηµόσιο και τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου και ότι οι υποχρεώσεις της από την εγγύηση λύονται µόνο δια της επιστροφής σ΄ 
αυτήν της εγγυητικής επιστολής ή µε έγγραφο δήλωση του ∆ήµου ότι εξέλιπε ο λόγος για τον οποίο κατατέθηκε . 

Ο χρόνος ισχύος της πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το χρόνο της διάρκειας της σύµβασης κατά δύο τουλάχιστον µήνες 
 

 

ΆΡΘΡΟ 17ο  

Χρόνος παράδοσης 

Τα χορηγούµενα είδη θα µεταφέρονται και θα παραδίδονται στις ∆ιευθύνσεις του ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.  µε φροντίδα και έξοδα 
του προµηθευτή, όσες φορές του ζητηθεί από τον Οργανισµό .  

Οι παραγγελίες των ειδών θα δίδονται τµηµατικά µε FAX επί αποδείξει ή τηλεφωνικώς από την υπηρεσία και ο προµηθευτής θα 
είναι υποχρεωµένος να τις εκτελεί εντός δύο (2) ηµερών. 

Η παράδοση θα γίνεται µε µέσα µεταφοράς του προµηθευτή στους χώρους , σύµφωνα µε την παραγγελία της ∆ιεύθυνσης του 
∆.Ο.Ε.Π.ΑΠ. ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ∆ήµου Βόλου: 

Σε περίπτωση: 
- που ο Οργανισµός  κάνει χρήση και άλλων χώρων ως αποθήκη,  προκειµένου να καλύψει τις διάφορες υπηρεσιακές ανάγκες, ο 

προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να παραδίδει τα είδη και στους νέους αυτούς χώρους αποθήκευσης σύµφωνα µε τις υποδείξεις της 
υπηρεσίας. 

- µη εµπρόθεσµης παράδοσης των ειδών, που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ∆Η.ΠΕ.ΘΕ ∆ήµου Βόλου  ή σε 
ανωτέρα βία, η προθεσµία θα προτείνεται για τόσο χρόνο, όσο είναι απαραίτητο . Ο προµηθευτής γι αυτήν την καθυστέρηση, δεν θα 
δικαιούται οποιασδήποτε  αποζηµιώσεως από τον ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ∆Η.ΠΕ.ΘΕ ∆ήµου Βόλου  και ρητώς παραιτείται από τώρα, κάθε 
δικαιώµατος ή αξιώσεως του γι αυτό το λόγο. 

-  που ο προµηθευτής αδυνατεί να παραδώσει το ζητούµενο είδος στην απαιτούµενη ποσότητα & ώρα υποχρεούται να ενηµερώσει 
τους υπεύθυνους των σταθµών  εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την παραγγελία. 

 
 

ΆΡΘΡΟ 18ο  

Παραλαβή των υλικών & αρµοδιότητες της επιτροπής παραλαβής 

 Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής, γίνεται σύµφωνα µε 
όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.  
 

Ειδικότερα το αντικείµενο του ελέγχου της Επιτροπής  Παραλαβής είναι: 
1. Ο έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας από τον προµηθευτή. 
2. Ο έλεγχος της ποιότητας, µε προσδιορισµό των χαρακτηριστικών στοιχείων αυτής, της κατηγορίας, της προέλευσης καθώς 

και κάθε χαρακτηριστικού γνωρίσµατος των παραδιδόµενων από των προµηθευτή ειδών. 
3. Η διαπίστωση παράβασης ή απόρριψης, µε την σύνταξη πρωτοκόλλων απόρριψης αντίγραφα των οποίων θα 

αποστέλλονται στην υπηρεσία και στον προµηθευτή, και θα περιλαµβάνουν τα κάτωθι στοιχεία: 
• Ηµεροµηνία παραγγελίας 
• Η ποσότητα 
• Το είδος και κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα αυτού. 
• Η πλήρης αιτιολογία του λόγου απόρριψης 
• Αν δηµιουργήθηκε πρόβληµα  στου χώρους χρήσης. 
• Εάν η παράβαση ή ο λόγος απόρριψης έχει επαναληφθεί και στο παρελθόν 
• Αν αντικαταστάθηκε το είδος στην ταχθείσα προθεσµία. 

Πάνω στο πρωτόκολλο απόρριψης πρέπει να υπάρχει η υπογραφή του προµηθευτή ή του εκπροσώπου του και τυχόν 
παρατηρήσεις αυτού, και σε περίπτωση άρνησης να υπογράψει να αναγράφεται ότι αρνήθηκε να υπογράψει. Η επιτροπή δικαιούται να 
δευτερολογήσει στις τυχόν παρατηρήσεις του προµηθευτή 

 
 
 

ΆΡΘΡΟ 19ο 

 Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου. 
1. Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε να υπογράψει την σχετική σύµβαση, 

κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 

2. Με την ίδια διαδικασία, ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τα υλικά 
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται. 

3. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ' αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται 
στα άρθρα 33 και 35 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. 

 

ΆΡΘΡΟ 20ο  

Τρόπος Πληρωµής 

Η πληρωµή στον προµηθευτή θα γίνεται τµηµατικά, µε την προσκόµιση και ενταλµατοποίηση του τιµολογίου, αφού έχει προηγηθεί 
η παραλαβή των υλικών που έχουν παραγγελθεί. 

Ο προµηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσµα της προµήθειας θα επιβαρύνεται µε τις εκ του Νόµου προβλεπόµενες 
κρατήσεις υπέρ τρίτων. 
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ΆΡΘΡΟ 21ο  

Κανόνες ∆ηµοσιότητας της ∆ιακήρυξης. 

Η περίληψη της παρούσης διακήρυξης µε φροντίδας του αρµοδίου Τµήµατος: θα σταλεί προς τοιχοκόλληση 
α) Θα τοιχοκολληθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου διοίκησης του νοµικού προσώπου ∆ΟΕΠΑΠ-∆ΗΠΕΘΕ του ∆ήµου Βόλου  
(Μεταξουργείο, Αναπαύεσως-Καραµπατζάκη) . 
β)  Θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Νοµικού Προσώπου, www.doepap.gr.  
γ) Θα δηµοσιευθεί πέντε (5) ηµέρες πριν από τη διενέργεια της ∆ηµοπρασίας σε δύο (2) εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες 
 
Τα έξοδα δηµοσίευσης των διαγωνισµών βαρύνουν τους µειοδότες. 
 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

Η έγκριση ή όχι του αποτελέσµατος του διαγωνισµού θα γίνει µε απόφαση του ∆.Σ. του µετά από γνωµοδότηση της επιτροπής 
διενέργειας διαγωνισµών και αξιολόγησης προσφορών . 

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από την υπηρεσία . 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. 
 
 
 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ  
∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
«∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ,  
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.  
∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ( ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. )» 
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ  
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 38446 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΗΛ: 24210 91196 
 

 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 
 

ΕΙ∆Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ  

1.  
ΣΚΟΥΠΑ ΠΟΛΥΤ. 
ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ  

2.  ΣΚΟΥΠΑ ΒΕΝΤΑΛΙΑ 
Σκούπα βεντάλια Ν200, µε χοντρό 

πάσο 

3.  ΣΚΟΥΠΑ ΣΤΕΝΗ ΙΣΙΑ 
 

4.  
ΑΝΤ/ΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 

ΕΠΑΓΓ. 450γρ.  

5.  ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΑΠΛΗ Σφουγγαρίστρα απλή, οικιακή 

6.  
ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ 

ΣΚΟΥΠΕΣ/ΒΟΥΡΤΣΕΣ 

Κοντάρι αλουµινίου για 
σκούπες/βούρτσες, 1.5m µε 

πλαστική τάπα 

7.  
ΚΑΡΟΤΣΙ ∆ΙΠΛΟ ΣΦΟΥΓΓ. 

(ΠΡΕΣΣΑ-ΚΟΥΒΑ∆ΕΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ)  

8.  ΚΟΥΒΑΣ Νο 123 13 ΛΙΤΡΑ Κουβάς πλαστικός Νο123, 
χωρητικότητας 13 λίτρων 

9.  
ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΚΟΥΒΑ Νο 123 13 

ΛΙΤΡΑ 
Καπάκι για κουβά πλαστικό 

Νο123, χωρητικότητας 13 λίτρων 

10.  
ΛΕΚΑΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Νο 63 8,5 

ΛΙΤΡΑ 
Λεκάνη πλαστική στρογγυλή, 

Νο63, χωρητικότητας 8,5 λίτρων 

11.  
ΛΕΚΑΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Νο 66 20 

ΛΙΤΡΑ 
Λεκάνη πλαστική στρογγυλή, 
Νο66, χωρητικότητας 20 λίτρων 

12.  
ΛΕΚΑΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Νο 67 30 

ΛΙΤΡΑ 
Λεκάνη πλαστική στρογγυλή, 
Νο67, χωρητικότητας 30 λίτρων 

13.  
ΛΕΚΑΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Νο 68 48 

ΛΙΤΡΑ 
Λεκάνη πλαστική στρογγυλή, 
Νο68, χωρητικότητας 48 λίτρων 

14.  ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ 20*30 cm 

Πολυπετσέτα απορροφητική για 
καθαρισµό επιφανειών σε 

συσκευασία φύλλου διαστάσεων 
20x30cm. Να έχει ειδική 

επίστρωση για να µην αφήνει 
χνούδια κατά την διάρκεια χρήσης 
της και να είναι κατάλληλη για όλες 

τις επιφάνειες. 

15.  ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ 30*30 cm 

Πολυπετσέτα απορροφητική για 
καθαρισµό επιφανειών σε 

συσκευασία φύλλου διαστάσεων 
30x30cm. Να έχει ειδική 

επίστρωση για να µην αφήνει 
χνούδια κατά την διάρκεια χρήσης 
της και να είναι κατάλληλη για όλες 

τις επιφάνειες. 

16.  ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ  4lt 

Κρεµοσάπουνο για τα χέρια µε 
ενυδατική κρέµα και ισορροπηµένο 

ph, χωρίς φορµαλδεΰδη, 
συσκευασία 4lt 
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17.  
ΣΑΚ. ΑΠΟΡ. ΜΑΥΡΕΣ (60*80 & 

80*110) 

Σακούλες απορριµάτων µαύρες, 
χωρίς κορδόνι, από ανθεκτικό 

υλικό (µε το κιλό) 

18.  
ΣΑΚ. ΑΠΟΡ. WC-ΓΡΑΦΕΙΟΥ 20 

Τα 45*50 

Σακούλες απορριµάτων για 
καλαθάκι wc-γραφείου. ∆ιάσταση 
45*50 cm. Συσκευασία ρολού 20 

τεµαχίων 

19.  ΓΑΝΤΙΑ (Νο 6-7-8-9) 
Γάντια κουζίνας και γενικής χρήσης 

σε διάφορα µεγέθη 

20.  
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ µεγέθους 

medium 

Πεδίο χρήσης για αντιµετώπιση 
χηµικών ουσιών ή 

µικροοργανισµών. Να διατίθενται 
σε συσκευασία 100 τεµάχια/κουτί. 

21.  ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ 350ml 
Οινόπνευµα φωτιστικό, µπλε για 
γενική χρήση σε συσκευασία 
(πλαστικό µπουκάλι)  350ml. 

22.  
ΣΠΟΓΓΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΕΤ 72 

ΤΕΜ. 

Σφουγγάρι κίτρινο υψηλής 
ποιότητας δύο όψεων, µε µια 

επιφάνεια λεία, αφρώδους υλικού 
για απορρόφηση υγρών και 

τρίψιµο ευαίσθητων επιφανειών 
και την άλλη µε νάιλον λειαντικό 
χαλαζία. Ιδανικό για γενική 

καθαριότητα, για αποµάκρυνση 
στιγµάτων και κηλίδων (οικιακό 

µικρό, τυλιχτό) 

23.  
ΣΠΟΓΓΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  

(18*4Α∆ΕΣ) 

Σφουγγάρι κίτρινο υψηλής 
ποιότητας δύο όψεων, µε µια 

επιφάνεια λεία, αφρώδους υλικού 
για απορρόφηση υγρών και 

τρίψιµο ευαίσθητων επιφανειών 
και την άλλη µε νάιλον λειαντικό 
χαλαζία. Ιδανικό για γενική 

καθαριότητα, για αποµάκρυνση 
στιγµάτων και κηλίδων (οικιακό 

µεγάλο) 

24.  ΒΑΣΗ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑΣ 
 

25.  ΑΝΤ/ΚΟ ΠΑΝΙ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑΣ 
Ανταλλακτικό ακρυλικής 

παρκετέζας 40cm 

26.  
ΠΑΝΙ ΜΙΚΡΟΦΙΜΠΡΑ 
ΓΕΝ.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

Πανάκι µικροφίµπρα 40*40 για τον 
καθαρισµό επιφανειών 

27.  ΠΑΝΙ ΜΙΚΡΟΦΙΜΠΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ Πανάκι µικροφίµπρα 40*40 για τον 
καθαρισµό τζαµιών 

28.  
ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  (5+1 

ΣΚΑΛΙΑ)  

29.  ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ 
Παρκετέζα ιδανική για στέγνωµα 
και γυάλισµα πατωµάτων 40cm 

30.  ΦΑΡΑΣΙ 

Φαράσι πλαστικό µε ανθεκτικό 
λάστιχο στο άκρο του, µε 
ενσωµατωµένο εργονοµικό 
κοντάρι µεγάλης αντοχής 

31.  
ΞΥΣΤΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ ΕΠΑΓΓ 

ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ  

32.  
ΞΥΣΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ ΕΠΑΓΓ 

ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ  

33.  ΠΙΓΚΑΛ  

 
 
 
 
 
 
 
 

ΧΑΡΤΙΚΑ 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ  

1. 
ΧΑΡΤΙ ΥΓΙΕΙΑΣ ΛΕΙΟ   

40ΑΡΙ 120γρ. 

Χαρτί ρολό υγείας λείο, µη ανακυκλωµένο, από 
καθαρή χαρτοµάζα. Βάρος 120gr. Συσκευασία 

των 40 τεµαχίων 
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2. 
ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ 
ΖΙΚ-ΖΑΚ   ΛΕΥΚΗ  
ΠΑΚΕΤΟ 4000τµχ 

Χειροπετσέτες ζικ-ζακ λευκές επαγγελµατικού 
τύπου. Θα πρέπει να είναι µαλακή και 
απορροφητική µονόφυλλη από καθαρή 

χαρτοµάζα, πακέτο 4.000τµχ 

3. 
ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  

ΛΕΥΚΟ 
(12τµχ*450γρ) 

Χαρτί ρολό κουζίνας, λευκό,  ενισχυµένο µε 
διάτρηση από λευκασµένο χηµικό πολτό µε 
µεγάλη απορροφητικότητα που δεν θα αφήνει 
χνούδι και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις. Να 
είναι απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος 
και τα απορρυπαντικά. Βάρος ρολού 450gr. 

Συσκευασία των 12 ρολών 

4. 

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ 
ΕΣΤ.   ΜΑΛΑΚΗ 

ΛΕΥΚΗ 24*24 750*5 
Τεµαχίων 

Χαρτοπετσέτα λευκή, επαγγελµατικού τύπου, 
µαλακή και απορροφητική από καθαρή 

χαρτοµάζα, διαστάσεων 24*24, συσκευασία 5 
πακέτων των 750 τεµαχίων το καθένα . 

 
 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ  

1. 

ΥΓΡΟ 
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 

ΠΙΑΤΩΝ  συσκ. 4lt 

Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων σε 
συσκευασία 4lt 

2. 
ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 

ΠΙΑΤΩΝ   συσκ.4lt 

Στεγνωτικό λαµπρυντικό απορρυπαντικό 
πλυντηρίου πιάτων-ποτηριών. Να είναι 
κατάλληλο για όλα τα πλυντήρια, τις 

δοσοµετρικές αντλίες, και για κάθε βαθµό 
σκληρότητας νερού. Να µην αφήνει στίγµατα, 
κηλίδες και θαµπάδες. Σε συσκευασία 4 lt 

3. 

ΣΚΟΝΗ 
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 
ΡΟΥΧΩΝ  

συσκ.20κιλών 

Σκόνη πλυντηρίου ρούχων µε ένζυµα και 
οξυγόνο συσκευασία 20 kg 

4. 
ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΣΕ 
ΣΚΟΝΗ   ΣΑΚΟΣ 10 

κιλών 

Οξυγονούχα λευκαντική σκόνη που να 
συνδυάζεται άριστα µε όλα τα απορρυπαντικά 

στην κυρίως πλύση, σε σάκο 10 κιλών 

5. 

ΥΓΡΟ ΑΠΟΡ/ΚΟ 
ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ   
συσκ.4lt 

Κατάλληλο για επιφάνειες από ξύλο, πλαστικό, 
φορµάικες, πλακάκια δαπέδου, µάρµαρα κτλ. 
Να µην χρειάζεται ξέβγαλµα. Να διατίθεται σε 

συσκευασία 4lt 

6. 

ΥΓΡΟ ΑΠΟΡ/ΚΟ 
ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ 
Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ συσκ.4lt 

Κατάλληλο για επιφάνειες από ξύλο, πλαστικό, 
φορµάικες, πλακάκια δαπέδου, µάρµαρα κτλ. µε 
απολυµαντικές και καθαριστικές ιδιότητες. Να 
µην χρειάζεται ξέβγαλµα. Να διατίθεται σε 

συσκευασία 4lt 

7. 
ΥΓΡΟ ΑΠΟΡ/ΚΟ 

ΤΖΑΜΙΩΝ   συσκ. 4lt 

Υγρό για τζάµια 4lt για καθρέφτες και παρόµοιες 
επιφάνειες. Ειδική σύνθεση για να βοηθά τον 
καθαρισµό και να µην αφήνει θάµπωµα µετά το 

σκούπισµα και το στέγνωµα. 

8. 
ΥΓΡΟ ΑΠΟΡ/ΚΟ 
ΠΙΑΤΩΝ     συσκ.4lt 

Υγρό πιάτων 4 lt, ιδανικό για όλες τις απαιτήσεις 
του πλυσίµατος των πιάτων. Να αφαιρεί 

αποτελεσµατικά υπολείµµατα από λίπη, καφέ, 
τσάι κτλ, συµπυκνωµένο. 

9. 
ΧΛΩΡΙΝΗ   απλή 
υγρή συσκ.4lt 

∆ιάλυµα υποχλωριώδους νατρίου 4lt 
λεπτόρρευστο, κατάλληλο για γενικό 

καθαρισµό, απολύµανση και λεύκανση. (να 
περιέχει τουλάχιστον 4% ενεργό χλώριο) 
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10. 

ΧΛΩΡΙΝΗ 
ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ   ΜΕ 
ΑΡΩΜΑ ΛΕΜΟΝΙ 

συσκ. 4lt 

Απολυµαντικό υγρό ειδών υγιεινής µε βάση το 
χλώριο (διάλυµα υποχλωριώδες νατρίου 

3,5-5%)- τύπου χλωρίνης- σε πλαστικό δοχείο 
συσκευασίας 4 λίτρων το οποίο να περιέχει µη 
ιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%, ανιονικά 

τασιενεργά λιγότερο από 5%. 

11. 
ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ 

ΧΕΡΙΩΝ   ΦΙΑΛΗ ΜΕ 
ΑΝΤΛΙΑ 500ml 

Υγρό σαπούνι χεριών µε ισορροπηµένο ph, 
συσκευασία 500ml µε αντλία 

12. 
ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ 
ΣΕ ΠΛΑΚΕΣ 100γρ.  

13. 
ΣΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  

500γρ. 

Σκόνη γενικού καθαρισµού για επιφάνειες που 
να διαθέτει απολυµαντικά και αντιβακτηριδιακά 

χαρακτηριστικά, σε συσκευασία 500γρ. 

14. 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ 
ΧΕΡΙΩΝ ΤΖΕΛ 

Αντιβακτηριδιακό και ενυδατικό gel χεριών και 
να µειώνει την πιθανότητα µικροβιακής 

µόλυνσης, συσκευασία 1 lt 

15. ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 
ΧΕΡΙΩΝ 500ml 

Αντισηπτικό χεριών-δέρµατος µε αλκοολούχο 
διάλυµα, χωρίς  δραστικούς παράγοντες που να 

ερεθίζουν το δέρµα, συσκευασία 500ml. 

16. 

ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 
ΚΡΕΜΑ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
500ml 

Κρέµα γενικού καθαρισµού για κεραµικές 
επιφάνειες, όπως µπάνια, πατώµατα ή 

κουζίνες, συσκευασία 500ml 

17. 
ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ 

ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΕΣ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 600ml 

Υγρό καθαριστικό σε σπρέι για καθαρισµό 
ανοξείδωτων επιφανειών, συσκευασία 600ml 

18. 
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 
ΓΙΑ ΧΑΛΙΑ 500ml 

Υγρό απορρυπαντικό  χαµηλού αφρισµού,  για 
τον καθαρισµό χαλιών, µοκετών, να 

αναζωογονεί τα χαλιά και να µην επηρεάζει τα 
χρώµατα, συσκευασία 500ml 

19. 
ΥΓΡΟ ΓΙΑ 

ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ 5lt 

Υγρή παρκετίνη µε ειδική σύνθεση για κερί , να 
δίνει αστραφτερό γυάλισµα και προστασία στα 

ξύλινα πατώµατα, συσκευασία 5lt 

20. 
ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ 
ΡΟΥΧΩΝ 4lt 

Μαλακτικό ρούχων υγρό µε ευχάριστο άρωµα 
και υποαλλεργικές ιδιότητες, σε συσκευασία 4lt 

 
 

Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό, πρέπει να υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισµού: Τεχνική 
προσφορά και δελτία δεδοµένων ασφαλείας. 

Στα προϊόντα θα πρέπει στην εσωτερική και εξωτερική συσκευασία τους να αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα τα παρακάτω 
στοιχεία: • Η ονοµασία του προϊόντος, η ταυτότητα της δραστικής ουσίας και η συγκέντρωσή της σε µετρικές µονάδες. 

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

• Όλα τα προϊόντα να συνοδεύονται από τα τεχνικά φυλλάδια τους (prospectus) στα οποία να αναφέρονται υποχρεωτικά η σύνθεση, 
οι ιδιότητες η συσκευασία, οι οδηγίες χρήσης, οι διαλύσεις-δοσολογίες κ.λ.π.. 

• Όλα τα προϊόντα να συνοδεύονται από το επίσηµο ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος (Material Safety Data Sheet - 
M.S.D.S.). 

• Σε όλα τα προϊόντα να αναγράφονται οι πιθανές ανεπιθύµητες παρενέργειες, τα µέτρα επείγουσας αντιµετώπισης και τα τηλέφωνα 
του Κέντρου ∆ηλητηριάσεων. 

• Τέλος, θα είναι σύµφωνο µε τις ισχύουσες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και εφόσον απαιτείται θα φέρει σήµανση C.E. 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Συνολικού ποσού 32.995,74 € (τριάντα δύο χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και εβδοµήντα τέσσερα λεπτά) πλέον 
Φ.Π.Α (ήτοι συνολικό ποσό 40.584,76€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%) 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΧΑΡΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΙΜΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

1.  
ΣΚΟΥΠΑ ΠΟΛΥΤ. 

ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ 2,40   55 132,00 

2.  ΣΚΟΥΠΑ ΒΕΝΤΑΛΙΑ 1,97   8 15,76 

3.  ΣΚΟΥΠΑ ΣΤΕΝΗ ΙΣΙΑ 2,40   118 283,20 

4.  
ΑΝΤ/ΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 

ΕΠΑΓΓ. 450γρ. 2,10   179 375,90 

5.  ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΑΠΛΗ 1,18   48 56,64 

6.  
ΚΟΝΤΑΡΙ  ΓΙΑ 
ΣΚΟΥΠΕΣ/ΒΟΥΡΤΣΕΣ 1,10   71 78,10 

7.  
ΚΑΡΟΤΣΙ ΔΙΠΛΟ ΣΦΟΥΓΓ. 

(ΠΡΕΣΣΑ-ΚΟΥΒΑΔΕΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ) 49,00   2 98,00 

8.  ΚΟΥΒΑΣ Νο 123 13 ΛΙΤΡΑ 1,60   8 12,80 

9.  
ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΚΟΥΒΑ Νο 123 13 

ΛΙΤΡΑ 0,65   2 1,30 

10.  
ΛΕΚΑΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Νο 63 

8,5 ΛΙΤΡΑ 2,80   1 2,80 

11.  
ΛΕΚΑΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Νο 66 

20 ΛΙΤΡΑ 5,20   1 5,20 

12.  
ΛΕΚΑΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Νο 67 

30 ΛΙΤΡΑ 6,10   1 6,10 

13.  
ΛΕΚΑΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Νο 68 

48 ΛΙΤΡΑ 7,40   0 0,00 

14.  ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ 20*30 cm 0,68   190 129,20 

15.  ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ 30*30 cm 0,96   320 307,20 

16.  ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ  4lt 3,23   234 755,82 

17.  
ΣΑΚ. ΑΠΟΡ. ΜΑΥΡΕΣ 

(60*80-80*110) (κιλό) 1,28   1065 1363,20 

18.  
ΣΑΚ. ΑΠΟΡ. WC-ΓΡΑΦΕΙΟΥ  

45*50 0,23   538 123,74 

19.  
ΓΑΝΤΙΑ (Νο 6-7-8-9) το 

ζευγάρι 1,45   34 49,30 

20.  

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
µεγέθους medium  (κουτί 100 
τεµαχίων) 3,20   126 403,20 

21.  ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ 350gr 0,71   88 62,48 

22.  
ΣΠΟΓΓΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΕΤ 72 

ΤΕΜ. (μικρό οικιακό) ΤΕΜΑΧΙΟ:0,15  40 6,00 

23.  

ΣΠΟΓΓΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
0,65*0,10 (18*4Α∆ΕΣ) 
(µεγάλο οικιακό) 4ΑΔΑ:0,72 302 217,44 

24.  ΒΑΣΗ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑΣ 2,35   2 4,70 

25.  
ΑΝΤ/ΚΟ ΠΑΝΙ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑΣ 

40cm 2,25   27 60,75 
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26.  
ΠΑΝΙ ΜΙΚΡΟΦΙΜΠΡΑ 
ΓΕΝ.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 40*40 1,20   44 52,80 

27.  
ΠΑΝΙ ΜΙΚΡΟΦΙΜΠΡΑ 

ΤΖΑΜΙΩΝ 40*40 1,20   49 58,80 

28.  
ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  (5+1 

ΣΚΑΛΙΑ) 42,00   3 126,00 

29.  ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ 40cm 2,35   3 7,05 

30.  ΦΑΡΑΣΙ 1,30   5 6,50 

31.  
ΞΥΣΤΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ ΕΠΑΓΓ 

ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 2,00   7 14,00 

32.  
ΞΥΣΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ ΕΠΑΓΓ 

ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 2,00   8 16,00 

33.  ΠΙΓΚΑΛ 2,90   15 43,50 

    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  4.875,48€ 

    ΦΠΑ 23% 1.121,36€ 

    ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 5.996,84€ 

 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΙΚΩΝ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΙΜΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

1.         

ΧΑΡΤΙ ΥΓΙΕΙΑΣ 
ΛΕΙΟ   40ΑΡΙ 
120γρ. 10,85 476 5164,60 

2.         

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 
ΖΙΚ-ΖΑΚ   ΛΕΥΚΗ 
4.000τµχ 

ΚΙΒΩΤΙΟ 
11,30 252 2847,60 

3.         

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  
ΛΕΥΚΟ 
(12τµχ*450γρ) 11,40 335 3819,00 

4.         

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 
ΕΣΤ.   ΜΑΛΑΚΗ 
ΛΕΥΚΗ 24*24 
750*5 Τεµαχίων 

ΚΙΒΩΤΙΟ 
7,25 100 725,00 

    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  12.556,20 € 

    ΦΠΑ 2.887,93 € 

    ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 15.444,13 € 

 

 Το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισµού των ειδών καθαριότητας  & ευπρεπισµού και των χαρτικών ανέρχεται στο ποσό των 
21.440,97€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% και θα βαρύνει τους Κ.Α. 10-6634.100,  15-6634.200, 15-6634.300, 15-6634.400 και  
15-6634.500  των οικονοµικών ετών 2015 και 2016. 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

1.         

ΥΓΡΟ 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ  

συσκ. 4lt 4,62 170 785,40 

2.         

ΥΓΡΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ   

συσκ.4lt 4,78 180 860,40 

3.         

ΣΚΟΝΗ 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ  

συσκ.20κιλών 22,36 52 1162,72 
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4.         

ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΣΕ 

ΣΚΟΝΗ   ΣΑΚΟΣ 

10κιλών 17,49 17 297,33 

5.         

ΥΓΡΟ ΑΠΟΡ/ΚΟ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ   

συσκ.4lt 1,69 669 1130,61 

6.         

ΥΓΡΟ ΑΠΟΡ/ΚΟ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΜΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΕΣ 

ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ συσκ.4lt 11,39 257 2927,23 

7.         
ΥΓΡΟ ΑΠΟΡ/ΚΟ 

ΤΖΑΜΙΩΝ   συσκ. 4lt 1,91 586 1119,26 

8.         
ΥΓΡΟ ΑΠΟΡ/ΚΟ 

ΠΙΑΤΩΝ     συσκ.4lt 1,74 471 819,54 

9.         

ΧΛΩΡΙΝΗ   απλή υγρή 

συσκ.4lt (να περιέχει 

τουλάχιστον 4% 

ενεργό χλώριο) 1,03 692 712,76 

10.      

ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ   

ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΛΕΜΟΝΙ 

συσκ. 4lt  (να περιέχει 

τουλάχιστον 4% 

ενεργό χλώριο) 2,22 916 2033,52 

11.      

ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ   

ΦΙΑΛΗ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 

500ml 1,09 200 218,00 

12.      
ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ ΣΕ 

ΠΛΑΚΕΣ 100γρ. 0,77 29 22,33 

13.      
ΣΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  500γρ. 0,83 585 485,55 

14.      
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ 

ΧΕΡΙΩΝ ΤΖΕΛ  1lt 2,71 270 731,70 

15.      
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 

500ml 1,39 544 756,16 

16.      
ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΚΡΕΜΑ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 500γρ 1,46 622 908,12 

17.      

ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ 

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 600ml 13,62 16 217,92 

18.      
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ 

ΧΑΛΙΑ 500ml 6,3 14 88,20 

19.      
ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ 

5lt 15,2 12 182,40 

20.      
ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 

4lt 2,69 39 104,91 

    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  15.564,06 € 

    ΦΠΑ 3.579,73 € 

    ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 19.143,79 € 
 
 
 

 

 Το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισµού των απορρυπαντικών ανέρχεται στο ποσό των 19.143,79 € συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α. 23% και θα βαρύνει τους Κ.Α. 10-6635.100,  15-6635.200, 15-6635.300, 15-6635.400 και  15-6635.500 των οικονοµικών ετών 
2015 και 2016. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
-Οι τιµές θα ισχύουν για όλο το έτος. 
-Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τµηµατικά καθ' όλο το έτος & κατόπιν γραπτής ή τηλεφωνικής παραγγελίας µέσα στο χρόνο 
παράδοσης που ορίζει η διακήρυξη στο χώρο που θα υποδειχθεί από το γραφείο προµηθειών ,τµηµατικά και ανάλογα µε τις ανάγκες της 
υπηρεσίας µε έξοδα και µέριµνα του προµηθευτή. 

 
 
 
 
 
                               Η συντάκτρια                                                                                       Η προϊσταµένη   της ∆/νσης            
                                                                                       ∆ιοικητικών και Οικονοµικών υπηρεσιών 
   
 
                                                                      
                        Μαστρογιάννη Μαρία                                                                                    Αποστολίδου Σοφία 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ  
∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
«∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ,  
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.  
∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ( ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. )» 
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ  
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 38446 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΗΛ: 24210 91194 

 

 

 

 

ΦΦΦΥΥΥΛΛΛΛΛΛΑΑΑ   ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΣΣΣΦΦΦΟΟΟΡΡΡΩΩΩΝΝΝ   
 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΧΑΡΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ  

 
 
 
 
 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 32.995,74 € (τριάντα δύο χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και εβδοµήντα τέσσερα 

λεπτά) πλέον Φ.Π.Α (ήτοι συνολικό ποσό 40.584,76€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%) 
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 

 
 

 

ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:………………………………………………………………………………………………………………. 

Ε∆ΡΑ:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ο∆ΟΣ:………………………………………………………………ΑΡΙΘΜΟΣ:.…………………………………………………. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:…………………………………………………………FAX:…………………………………… 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΙΜΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

1.  
ΣΚΟΥΠΑ ΠΟΛΥΤ. 

ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ 55 

2.  ΣΚΟΥΠΑ ΒΕΝΤΑΛΙΑ 8 

3.  ΣΚΟΥΠΑ ΣΤΕΝΗ ΙΣΙΑ 118 

4.  
ΑΝΤ/ΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 

ΕΠΑΓΓ. 450γρ. 179 

5.  ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΑΠΛΗ 48 

6.  
ΚΟΝΤΑΡΙ  ΓΙΑ 
ΣΚΟΥΠΕΣ/ΒΟΥΡΤΣΕΣ 71 

7.  
ΚΑΡΟΤΣΙ ΔΙΠΛΟ ΣΦΟΥΓΓ. 

(ΠΡΕΣΣΑ-ΚΟΥΒΑΔΕΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ) 2 

8.  ΚΟΥΒΑΣ Νο 123 13 ΛΙΤΡΑ 8 

9.  
ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΚΟΥΒΑ Νο 123 13 

ΛΙΤΡΑ 2 

10.  
ΛΕΚΑΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Νο 63 

8,5 ΛΙΤΡΑ 1 

11.  
ΛΕΚΑΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Νο 66 

20 ΛΙΤΡΑ 1 

12.  
ΛΕΚΑΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Νο 67 

30 ΛΙΤΡΑ 1 

13.  
ΛΕΚΑΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Νο 68 

48 ΛΙΤΡΑ 0 

14.  ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ 20*30 cm 190 

15.  ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ 30*30 cm 320 

16.  ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ  4lt 234 

17.  
ΣΑΚ. ΑΠΟΡ. ΜΑΥΡΕΣ 

(60*80-80*110) (κιλό) 1065 

18.  
ΣΑΚ. ΑΠΟΡ. WC-ΓΡΑΦΕΙΟΥ  

45*50 538 

19.  
ΓΑΝΤΙΑ (Νο 6-7-8-9) το 

ζευγάρι 34 

20.  

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
µεγέθους medium  (κουτί 100 
τεµαχίων) 126 

21.  ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ 350gr 88 

22.  
ΣΠΟΓΓΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΕΤ 72 

ΤΕΜ. (μικρό οικιακό) 40 

23.  ΣΠΟΓΓΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 302 
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0,65*0,10 (18*4Α∆ΕΣ) 
(µεγάλο οικιακό) 

24.  ΒΑΣΗ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑΣ 2 

25.  
ΑΝΤ/ΚΟ ΠΑΝΙ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑΣ 

40cm 27 

26.  
ΠΑΝΙ ΜΙΚΡΟΦΙΜΠΡΑ 
ΓΕΝ.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 40*40 44 

27.  
ΠΑΝΙ ΜΙΚΡΟΦΙΜΠΡΑ 

ΤΖΑΜΙΩΝ 40*40 49 

28.  
ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  (5+1 

ΣΚΑΛΙΑ) 3 

29.  ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ 40cm 3 

30.  ΦΑΡΑΣΙ 5 

31.  
ΞΥΣΤΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ ΕΠΑΓΓ 

ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 7 

32.  
ΞΥΣΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ ΕΠΑΓΓ 

ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 8 

33.  ΠΙΓΚΑΛ 15 
 
 
 

 
 

                                                    
  ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ:………………………… 

 
                                                                          Φ.Π.Α. 23%:…………….…………… 

               
                                                                

                                                               ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:………………………..… 
 
 
 

Βόλος  ……/……./2015 
 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 
 
 

(Υπογραφή – Σφραγίδα) 
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ 

 
 
 

ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:………………………………………………………………………………………………………………. 

Ε∆ΡΑ:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ο∆ΟΣ:………………………………………………………………ΑΡΙΘΜΟΣ:.…………………………………………………. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:…………………………………………………………FAX:…………………………………… 

 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΙΚΩΝ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΙΜΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

1.         

ΧΑΡΤΙ ΥΓΙΕΙΑΣ 
ΛΕΙΟ   40ΑΡΙ 
120γρ. 476 

2.         

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 
ΖΙΚ-ΖΑΚ   ΛΕΥΚΗ 
4.000τµχ   
(ΚΙΒΩΤΙΟ) 252 

3.         

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  
ΛΕΥΚΟ 
(12τµχ*450γρ) 335 

4.         

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 
ΕΣΤ.   ΜΑΛΑΚΗ 
ΛΕΥΚΗ 24*24 
750*5 Τεµαχίων 
(ΚΙΒΩΤΙΟ) 100 

 
 
 
 
 

                                                   ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ:………………………… 
 

                                                                          Φ.Π.Α. 23%:…………….…………… 
               

                                                               ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:………………………..… 
 

 
 

Βόλος  ……/……./2015 
 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 
 
 

(Υπογραφή – Σφραγίδα) 
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ 

 
 
 

ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:………………………………………………………………………………………………………………. 

Ε∆ΡΑ:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ο∆ΟΣ:………………………………………………………………ΑΡΙΘΜΟΣ:.…………………………………………………. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:…………………………………………………………FAX:…………………………………… 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

1.         

ΥΓΡΟ 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ  

συσκ. 4lt 170 

2.         

ΥΓΡΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ   

συσκ.4lt 180 

3.         

ΣΚΟΝΗ 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ  

συσκ.20κιλών 52 

4.         

ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΣΕ 

ΣΚΟΝΗ   ΣΑΚΟΣ 

10κιλών 17 

5.         

ΥΓΡΟ ΑΠΟΡ/ΚΟ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ   

συσκ.4lt 669 

6.         

ΥΓΡΟ ΑΠΟΡ/ΚΟ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΜΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΕΣ 

ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ συσκ.4lt 257 

7.         
ΥΓΡΟ ΑΠΟΡ/ΚΟ 

ΤΖΑΜΙΩΝ   συσκ. 4lt 586 

8.         
ΥΓΡΟ ΑΠΟΡ/ΚΟ 

ΠΙΑΤΩΝ     συσκ.4lt 471 

9.         

ΧΛΩΡΙΝΗ   απλή υγρή 

συσκ.4lt (να περιέχει 

τουλάχιστον 4% 

ενεργό χλώριο) 692 

10.      

ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ   

ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΛΕΜΟΝΙ 

συσκ. 4lt  (να περιέχει 

τουλάχιστον 4% 

ενεργό χλώριο) 916 

11.      

ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ   

ΦΙΑΛΗ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 

500ml 200 

12.      
ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ ΣΕ 

ΠΛΑΚΕΣ 100γρ. 29 

13.      
ΣΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  500γρ. 585 

14.      
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ 

ΧΕΡΙΩΝ ΤΖΕΛ  1lt 270 

15.      
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 

500ml 544 

16.      
ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΚΡΕΜΑ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 500γρ 622 

17.      

ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ 

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 600ml 16 

18.      
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ 

ΧΑΛΙΑ 500ml 14 

19.      
ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ 

5lt 12 
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20.      
ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 

4lt 39 

 
 
 
 
 
 

                                                    
  ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ:………………………… 

 
                                                                          Φ.Π.Α. 23%:…………….…………… 

               
                                                               ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:………………………..… 

 
 
 

Βόλος  ……/……./2015 
 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 
 
 

(Υπογραφή – Σφραγίδα) 

 


