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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο   2/2019 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΧΑΡΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ 
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ 

 
Ο Πρόεδρος του ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ, 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-∆ΗΠΕΘΕ 

 διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για 
την ανάθεση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  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) για ένα (1) έτος,  Ο συνολικός προϋπολογισµός της 
δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων εκατόν τριάντα επτά ευρώ και 
εξήντα έξι λεπτών (45.137,66€) πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι  55.970,70€ συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α. 24%) µε κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά, µόνο βάσει της τιµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 
του Ν. 4412/2016  και θα βαρύνει τα οικονοµικά έτη 2019 και 2020 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. Αναλυτικότερα  προϋπολογισµού δέκα 
οχτώ χιλιάδων τριακοσίων τριάντα οχτώ ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (18.338,23 €)  πλέον 
Φ.Π.Α (ήτοι συνολικό ποσό 22.739,40 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%) για το 2019 και 
είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα εννιά ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (26.799,43€)  
πλέον Φ.Π.Α (ήτοι συνολικό ποσό 33.231,29€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%) για το 
2020.  

 Όλες οι τιµές συµπληρώνονται στο τιµολόγιο προσφοράς επί ποινή απαραδέκτου 
που υπάρχει στο παράρτηµα ∆’ – ΦΥΛΛΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, χωρίς καµία παρέµβαση στη 
φόρµα που ζητείται να συµπληρωθεί από τους συµµετέχοντες. Οι τιµές στην προσφορά θα 
αναφέρονται αριθµητικά ανά είδος, ενώ αριθµητικώς και ολογράφως, επί ποινή αποκλεισµού, 
όπου ζητείται, δηλαδή για το σύνολο των ειδών. 

Η ελάχιστη προθεσµία διεξαγωγής του διαγωνισµού είναι δέκα (10) ηµέρες από την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης σύµβασης στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ., σύµφωνα µε τα 
άρθρα 43 (παρ. 19 & 38) του Ν. 4605/2019. Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άµεση και 
πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης στην ιστοσελίδα του ∆ΟΕΠΑΠ-∆ΗΠΕΘΕ του 
∆ήµου Βόλου, www.doepap.gr . 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 28/5/2019 ηµέρα Τρίτη ενώπιον της Επιτροπής 
διαγωνισµού 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, µε καταληκτική ώρα 
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υποβολής των προσφορών την 1000 π.µ. 
Η εν λόγω δηµόσια σύµβαση προµήθειας θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους. Οι 

διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
συµµετέχουν σε µία ή σε περισσότερες κατηγορίες προµηθειών του διαγωνισµού. 
         Οι ποσότητες και η αξία των ζητούµενων περιγράφονται στο παράρτηµα Α (Τεχνική 
έκθεση – Ενδεικτικός προϋπολογισµός) 
 
Αναθέτουσα αρχή: ∆ΟΕΠΑΠ – ∆ΗΠΕΘΕ ∆ήµου Βόλου  
∆ιεύθυνση: Αναπαύσεως – Καραµπατζάκη, Κτίριο «Μεταξουργείο», 384 46 Νέα Ιωνία, 
Βόλος.Τηλέφωνο: 2421091194 – 2421091196, Fax: 2421091196 

Άρθρο 1 
Ισχύουσες διατάξεις 

Η προετοιµασία, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση της εν λόγω δηµόσιας σύµβασης 
γενικών υπηρεσιών διέπεται από τις διατάξεις: 
• Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».  
• Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης 

διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
• Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις». 
• Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωµάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 
Άρθρο 2 

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισµού 
1. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 28/5/2018 ηµέρα Τρίτη και από τις 900 – 1000 π.µ., 

ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 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. 

3. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται 
αποδεκτή καµία προσφορά.  

 
Άρθρο 3 

Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισµού και πληροφοριών ή διευκρινίσεων 
επί όρων διακήρυξης 

1. Οι οικονοµικοί φορείς που επιθυµούν να συµµετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισµό 
µπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική µορφή, 
από την ιστοσελίδα στην ιστοσελίδα του ∆ΟΕΠΑΠ-∆ΗΠΕΘΕ του ∆ήµου Βόλου, στον δικτυακό 
τόπο: www.doepap.gr 

2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα να ενηµερώνονται για τον παρόντα διαγωνισµό 
στην ταχυδροµική διεύθυνση: Αναπαύσεως – Καραµπατζάκη, κτίριο «Μεταξουργείο»,  Τ.Κ. 
384 46 Ν.Ιωνία, Βόλος, τηλέφωνο: 24210 91194 & 24210 91196, Fax: 24210 91196, e-
mail: promithies.doepap@gmail.com  τις εργάσιµες µέρες και ώρες, µετά τη δηµοσίευση 
της διακήρυξης. 
 

Άρθρο 4 
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 



 

3 

1. Τα απαιτούµενα, σύµφωνα µε το επόµενο άρθρο της παρούσας διακήρυξης, 
δικαιολογητικά για τη συµµετοχή στη συνοπτική διαδικασία, οι τεχνικές και οικονοµικές 
προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.  

2. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της 
Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/1984.  

3. Μέρος των τεχνικών στοιχείων των προσφορών (π.χ. φυλλάδια µε πλήρη τεχνικά 
στοιχεία των προσφερόµενων), µπορεί να υποβληθεί σε πρωτότυπη µορφή σε ξένη γλώσσα, 
αλλά να συνοδεύεται οπωσδήποτε από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Ως 
επίσηµες µεταφράσεις χαρακτηρίζονται οι µεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από το 
Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και αυτές που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή από 
εξουσιοδοτηµένα προς τούτο πρόσωπα. 
 

Άρθρο 5 
∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

 
1) Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ.4 του 
Ν.4412/2016 (Α΄ 147) σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 158/2016 απόφασης της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΦΕΚ Β΄ 3698 16-11-2016), το οποίο 
επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη (Παράρτηµα Α΄). Οδηγίες για τη συµπλήρωσή του 
µπορείτε να βρείτε στην κατευθυντήρια οδηγία 15 της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. µε αριθ. πρωτ. 5797/25-
11-2016 (Α∆Α: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). 

• Όταν συµµετέχουν οικονοµικοί φορείς υπό τη µορφή ένωσης, πρέπει να 
συµπληρωθεί και να υποβληθεί για κάθε φορέα –µέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥ∆, 
στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη II έως 
ΙV και VΙ. 
• Στην περίπτωση που ο συµµετέχων οικονοµικός φορέας δηλώσει πως θα 
αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας ποσοστό της σύµβασης που ξεπερνάει το 30% 
της συνολικής της αξίας, τότε υποβάλλεται µαζί µε το ΤΕΥ∆ του συµµετέχοντα 
οικονοµικού φορέα και χωριστό ΤΕΥ∆ εκ µέρους του/των υπεργολάβου/ων. 
• Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτοµα είναι µέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, τότε όλα τα παραπάνω 
πρόσωπα θα πρέπει να υπογράψουν το ίδιο ΤΕΥ∆.  

 
2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόµενου ότι έχει λάβει γνώση των 
τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών µε αυτήν 
διατάξεων και κείµενων νόµων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 
3) Εφόσον ο διαγωνιζόµενος έχει τη µορφή νοµικού προσώπου (εταιρείας), στα 
δικαιολογητικά συµµετοχής συµπεριλαµβάνονται: 

Α. Τα φύλλα των εφηµερίδων της κυβέρνησης (ΦΕΚ) στα οποία δηµοσιεύθηκαν το 
ιδρυτικό καταστατικό και οι τυχόν τροποποιήσεις του ή το τελευταίο κωδικοποιηµένο 
καταστατικό ή τα αντίστοιχα στοιχεία από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η., εάν 
πρόκειται για ΑΕ και ΕΠΕ. 
Β. Το τελευταίο καταστατικό θεωρηµένο από το πρωτοδικείο ή νόµιµα επικυρωµένο 
καθώς και οι τυχόν τροποποιήσεις του θεωρηµένες ή επικυρωµένες κατά τον ίδιο 
τρόπο, εάν πρόκειται για ΟΕ και ΕΕ. 
Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω 
έγγραφα ότι έχει την ιδιότητα του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας, πρέπει να 
υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει νοµίµως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για 
το σκοπό αυτό.  
Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα 
πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσµεύουν µε την υπογραφή τους, 
πρέπει να προσκοµίζονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόµιµη εκπροσώπηση 
της εταιρείας στο διαγωνισµό 
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Άρθρο 6 
Εγγυήσεις 

 
1. Εγγύηση συµµετοχής 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 

4412/2016, η εγγύηση συµµετοχής σε συνοπτικό διαγωνισµό δεν απαιτείται. 
 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας 

της σύµβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
γ) Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική παραλαβή της προµήθειας 

και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συµβαλλόµενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά την 
αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου. 

δ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα 
στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-
µέρη της Συµφωνίας περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων, η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 
2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. 
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχεται µε 
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια 
ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη 
τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 

 
 
 

Τρόπος υποβολής και σύνταξης προσφορών 
1. Οι προσφορές των οικονοµικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή µόνο 

µίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και 
την ανάθεση της σύµβασης. 

2. Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στον συνοπτικό διαγωνισµό, απαιτείται να 
καταρτίσουν και να υποβάλουν εγγράφως προσφορά µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και 
ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα, 
στην ελληνική γλώσσα, σε σφραγισµένο φάκελο. 

3. Στον σφραγισµένο φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται ευκρινώς µε κεφαλαία 
γράµµατα: 
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
β) Ο πλήρης τίτλος του Ν.Π.∆.∆. 
γ) Ο πλήρης τίτλος και ο αριθµός της διακήρυξης. 
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού. 
ε) Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονοµικού φορέα, δηλαδή η επωνυµία, η διεύθυνση, ο 
αριθµός τηλεφώνου, τηλεοµοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email). 

Σε περίπτωση Ένωσης οικονοµικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη 
στοιχεία όλων των µελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους. 

4. Τα περιεχόµενα του ανωτέρω φακέλου ορίζονται ως εξής: 
α) Ένας (1) φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» 
και 
β) Ένας (1) φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 
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5. Στον φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» περιλαµβάνονται, 
επί ποινή αποκλεισµού, τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και συγκεκριµένα: 

α) Τα στοιχεία που ζητούνται σύµφωνα µε το άρθρο 5 της παρούσας διακήρυξης 
(δικαιολογητικά συµµετοχής). 

β) Πλήρη περιγραφή των προσφερόµενων ειδών.  

Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να 
υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε µέλος της. 

6. Στα περιεχόµενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να 
εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Ενδεχόµενη εµφάνιση οικονοµικών στοιχείων αποτελεί 
λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

7. Στον φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική 
προσφορά του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να 
περιέχει τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη oικovoµικά στοιχεία της προσφοράς, µε ποινή 
αποκλεισµού σε αντίθετη περίπτωση. Θα περιέχεται συµπληρωµένος ο πίνακας του 
Παραρτήµατος ∆΄, χωρίς καµία παρέµβαση στη φόρµα που ζητείται να συµπληρωθεί από 
τους συµµετέχοντες, που θα αποτελέσει την οικονοµική προσφορά του διαγωνιζόµενου. Επί 
ποινή αποκλεισµού, θα αναγράφεται και ο χρόνος ισχύος της προσφοράς που ορίζεται στους 
τέσσερις  (4) µήνες. Προσφορά που δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των 
προκηρυσσοµένων ειδών ή για µέρος αυτών. Οι τιµές στην προσφορά θα αναφέρονται 
αριθµητικά ανά είδος, ενώ αριθµητικώς και ολογράφως, επί ποινή αποκλεισµού, όπου 
ζητείται, δηλαδή για το σύνολο των ειδών. 

8. Προσφορές που τυχόν έχουν αποσταλεί ή υποβληθεί πριν την καταληκτική 
ηµεροµηνία, αποσφραγίζονται όλες µαζί µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής 
προσφορών. 

9. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 
∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή 
διαγωνισµού και µε τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτήν. Από τις διευκρινίσεις που 
δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα 
σηµεία που ζητήθηκαν. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η 
Επιτροπή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή 
δικαιολογητικά της προσφοράς τους (δικαιολογητικά συµµετοχής, τεχνική ή οικονοµική 
προσφορά) που έχουν υποβάλει. Η διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες, 
επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή 
συµπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα 
συσκευασίας και σήµανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων 
συµµετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την 
ορολογία των εγγράφων της σύµβασης, που δεν επιφέρουν έννοµες συνέπειες ως προς το 
περιεχόµενό τους, ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία. 

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 προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις, οι 
οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. 

 
 

 
Άρθρο 8 

Χρόνος ισχύος των προσφορών 
1. Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισµό ισχύουν και δεσµεύουν τους 

διαγωνιζόµενους για χρονικό διάστηµα (4) µηνών από την εποµένη της διενέργειας του 
διαγωνισµού. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την 
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διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
3. Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του ή µέρος της µετά 

την κατάθεσή της, εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή µέρος της 
αποσυρθεί, ο προσφέρων χάνει κάθε δικαίωµα για κατακύρωση. 
 

Άρθρο 9 
Εναλλακτικές προσφορές 

 ∆εν γίνονται δεκτές µε ποινή αποκλεισµού εναλλακτικές προσφορές, καθώς και όσες 
αναφέρονται σε µέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας των προς παροχή υπηρεσιών. 
 

Άρθρο 10 
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η 
προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης 
πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η 
ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του 
χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισµό της προθεσµίας 
αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των 
προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, 
ύστερα από γνώµη της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, εντός προθεσµίας δέκα (10) 
ηµερών από την κοινοποίηση της ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της 
διακήρυξης,  η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσµιών 
τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, 
µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του ∆ηµοσίου, ποσού ίσου µε 
το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί 
δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση 
γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Η προθεσµία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύµβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας. 

Όποιος έχει έννοµο συµφέρον, µπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την 
ακύρωση της πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται 
επί της ένστασης, ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά 
τα οριζόµενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων 
βοηθηµάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καµία 
άλλη τυχόν προβλεπόµενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή 
νοµιµότητας. 
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής 
υπολογίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του 
π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 
 

Άρθρο 11 
Προσφερόµενη τιµή 

1. Η οικονοµική προσφορά, δηλαδή η προσφερόµενη τιµή δίδεται σε ευρώ και θα 
αναφέρεται η τιµή χωρίς Φ.Π.Α. σε ευρώ αριθµητικά ανά είδος, καθώς και αριθµητικά και 
ολογράφως για το σύνολο των ειδών. 

2. Η τιµή του παρεχόµενου είδους δίνεται ανά µονάδα. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι 
υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση, µη συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α., για παράδοση της παρεχόµενης υπηρεσίας στον τόπο και µε τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
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3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Προσφορά που δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται ενιαία τιµή 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση της Επιτροπής 
διαγωνισµού. 

5. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής διαγωνισµού, 
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 

Άρθρο 12 
Αξιολόγηση προσφορών 

1. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών 
προσφορών και των οικονοµικών προσφορών µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια 
συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής διαγωνισµού. 

2. Η Επιτροπή διαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 
των προσφορών την ορισµένη ηµεροµηνία και ώρα. Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, 
παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι 
οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 
υποβλήθηκαν από αυτούς. 

3. Αρχικά αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των 
δικαιολογητικών συµµετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται 
και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο 
αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν 
προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του 
ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη της Επιτροπής. Στη 
συνέχεια αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών µονογράφονται από τα 
µέλη της Επιτροπής  

Ακολούθως, η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και 
συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται 
αποδεκτές και την αποδοχή ή και βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών µε βάση το 
κριτήριο ανάθεσης. 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, αποσφραγίζονται 
οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών και ακολουθεί σχετική 
ανακοίνωση τιµών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, οι φάκελοι της οικονοµικής 
προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

4. Το αποτέλεσµα των ανωτέρω σταδίων, που µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια 
συνεδρίαση, επικυρώνονται µε απόφαση του ∆.Σ., η οποία κοινοποιείται στους 
προσφέροντες. 

5. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 127 του Ν. 4412/2016. 

 
 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: 
 Όπου δεν έχει γίνει αναγωγή στη µικρότερη µονάδα µέτρησης (π.χ. ml), η 
αναγωγή όπου χρειάζεται, άρα και η αξιολόγηση θα πραγµατοποιείται κατά την 
εξέταση των οικονοµικών προσφορών από την Επιτροπή Αξιολόγησης του 
∆ιαγωνισµού.  

 
 

Άρθρο 13 
∆ικαιολογητικά κατακύρωσης 

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως 
τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να 
υποβάλει εντός ορισµένης προθεσµίας, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που όλων των 
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δικαιολογητικών του άρθρου 5 της παρούσας, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή 
των λόγων αποκλεισµού και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.  

2. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµίσει ο προσωρινός ανάδοχος είναι τα 
ακόλουθα: 

• Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από 
το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση 
της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.  

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους 
οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές 
τόσο για τα µέλη τους όσο για το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό. 

• Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 

• Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές 
ενηµερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το 
απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι 
ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς κατά την ηµεροµηνία διενέργειας 
του διαγωνισµού. Από τα περιεχόµενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει 
σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά 
είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών. 

• Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική 
ενηµερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

 
3. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 

εδαφίων εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, 
από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Τα νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά προσκοµίζουν όλα τα παραπάνω 
δικαιολογητικά, εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου, µε την ακόλουθη τροποποίηση:  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές 
ενηµερότητες), από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις 
τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους 
οργανισµούς κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Από τα περιεχόµενα των 
πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι 
ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

Οι οµόρρυθµες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των 
οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα µέλη τους όσο και για όλο το 
απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό 

Οι ετερόρρυθµες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των 
οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης µόνο για τα οµόρρυθµα µέλη τους και για όλο το 
απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό. 

Οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων 
των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το 
απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό.  

Οι ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισµών 
κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό. ∆εν θα 
προσκοµίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα µέλη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων τους. 
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 Το απόσπασµα ποινικού µητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες 
περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τους διαχειριστές και τα οµόρρυθµα µέλη για τις 
προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε και Ε.Ε), στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις 
ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου στους νόµιµους 
εκπροσώπους του. 

4. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται 
εµπρόθεσµα στην Επιτροπή διαγωνισµού. 

5. Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε 
αυτά που υποβλήθηκαν ή κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 
τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή προσκοµίσθηκαν νοµίµως και 
εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού ή η πλήρωση 
µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο προσωρινός 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 
την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, 
χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας 
από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης 
µαταιώνεται. 

6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη 
σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στο ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. 
για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για 
τη µαταίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύµβασης. Το αποτέλεσµα του ελέγχου 
των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την κατακυρωτική κατακύρωσης. 

7. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

8. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης, 
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

9. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει το στο ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆.  και η 
σχετική απόφαση υποβάλλεται στο Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για έλεγχο 
νοµιµότητας. Η απόφαση για την κατακύρωση του διαγωνισµού µπορεί να ληφθεί και µετά 
την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύµβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συµφωνεί και 
ο µειοδότης. 
 

Άρθρο 14 
Κρίση αποτελέσµατος διαγωνισµού 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού µε γνωµοδότησή της 
προς το ∆.Σ.  που αποφασίζει σχετικά, µπορεί να προτείνει:  

α) Την κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη την ποσότητα ή µέρος αυτής µέχρι και 
50% ή για µεγαλύτερη ποσότητα κατά 30% που προσφέρει ο διαγωνιζόµενος.  
 β) Τη µαταίωση του αποτελέσµατος και επανάληψη µε τροποποίηση ή µη των όρων και 

των τεχνικών προδιαγραφών. 
 γ) Τη διενέργεια κλήρωσης µεταξύ ισότιµων προσφορών. 
 

Άρθρο 15 
Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύµβασης 

1. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον ο 
∆ΟΕΠΑΠ-∆ΗΠΕΘΕ δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες.  

2. Ο ∆ΟΕΠΑΠ-∆ΗΠΕΘΕ του ∆ήµου Βόλου  προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για 
την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

3. Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 
προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική 
πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 
την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας 
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από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία 
ανάθεσης µαταιώνεται. 
 

Άρθρο 16 
Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης 

1. Ο χρόνος παράδοσης των υπηρεσιών ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες από την 
υπογραφή της σύµβασης ή και περισσότερο σε περίπτωση µη εξαντλήσεως των ποσοτήτων 
της µελέτης  ή και παραταθεί ως ανωτέρω. 

2. Η παραλαβή των ειδών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της 
επιτροπής παραλαβής, γίνεται σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 
216-221 του Ν. 4412/2016. 

3. Η παραλαβή των ειδών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, ως 
οργανωτική µονάδα του Ν.Π.∆.∆.. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο 
απαιτούµενος έλεγχος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σύµβαση και µπορεί να καλείται να 
παραστεί και ο ανάδοχος. 

4. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα είδη δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, 
που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης και 
γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των 
παρεχόµενων ειδών  ή και παραδοτέων και συνεπώς αν µπορούν οι τελευταίες να καλύψουν 
τις σχετικές ανάγκες. 

5. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, µε 
αιτιολογηµένη απόφαση του ∆.Σ., µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των παραδοτέων ειδών, 
µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόµενων 
ειδών ή και παραδοτέων της σύµβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην απόφαση. 

6. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό 
διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του και δεν 
ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 
συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

7. Ανεξάρτητα από την αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου, 
πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που 
συγκροτείται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, στην οποία δεν µπορεί να 
συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που πραγµατοποίησε την παραλαβή 
στον προβλεπόµενο από την σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει 
σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύµβαση και συντάσσει τα 
σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των 
σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή 
παραλαβής, δεν λαµβάνεται υπόψη. 

8. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή µέρους των παραδοτέων ειδών, 
µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, µε απόφαση του ∆.Σ., ύστερα από γνωµοδότηση της 
επιτροπής παραλαβής, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των ειδών µε άλλα, που να είναι 
σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την 
απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της 
σύµβασης, η προθεσµία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη 
του 25% της συνολικής διάρκειας της σύµβασης και ο συµβαλλόµενος θεωρείται ως 
εκπρόθεσµος και υπόκειται στις προαναφερθείσες ποινικές ρήτρες, λόγω εκπρόθεσµης 
παράδοσης. 
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9. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα παραδοτέα είδη που απορρίφθηκαν µέσα 
στην προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, κηρύσσεται 
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. 
 

Άρθρο 17 
Ποινικές ρήτρες 

1. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν, από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της 
διάρκειας της σύµβασης και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, 
µπορεί να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, µε αιτιολογηµένη απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 
50% της προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης ή σε περίπτωση τµηµατικών - 
ενδιαµέσων προθεσµιών της αντίστοιχης προθεσµίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί 
της συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. των ειδών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5%, χωρίς 
Φ.Π.Α. επί της συµβατικής αξίας των ειδών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών είναι ανεξάρτητες 
από τις επιβαλλόµενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύµβασης και µπορούν να 
ανακαλούνται µε αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αν τα είδη που 
αφορούν στις ως άνω τµηµατικές προθεσµίες παραδοθούν µέσα στη συνολική της διάρκεια 
και τις εγκεκριµένες παρατάσεις αυτής και µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύµβασης 
έχει εκτελεστεί πλήρως. 

2. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται και συµψηφίζεται µε την αµοιβή του 
αναδόχου. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να 
κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

3. Περαιτέρω ισχύουν τα αναφερόµενα στο Παράρτηµα Β’ – Τεχνική 
Έκθεση/Ενδεικτικός Προϋπολογισµός, άρθρο 3, παρ.6. 
 

Άρθρο 18 
Τρόπος Πληρωµής 

1. Η πληρωµή της αξίας των ειδών της παρούσας θα γίνεται τµηµατικά, για όλη τη 
διάρκεια της σύµβασης (12 µήνες) 

2. Εφόσον ο ανάδοχος εκτελεί ορθά, σύννοµα και σύµφωνα µε τη σύµβαση, τις 
υποχρεώσεις του, εκδίδει τιµολόγιο πώλησης, για τα είδη που έχει  παραλάβει η αρµόδια 
επιτροπής παραλαβής και έχει εκδώσει για το λόγο αυτό το αντίστοιχο πρωτόκολλο 
παραλαβής  

3. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια δηµοτική υπηρεσία. 
 

Άρθρο 19 
Κανόνες ∆ηµοσιότητας της ∆ιακήρυξης - Κρατήσεις 

1. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης από την ιστοσελίδα 
στην ιστοσελίδα του ∆ΟΕΠΑΠ-∆ΗΠΕΘΕ του ∆ήµου Βόλου, στον δικτυακό τόπο: 
www.doepap.gr και  τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο τηλέφωνο: 24210 91194 & 24210 
91196. 

2. Η περίληψη της παρούσης να αναρτηθεί στο πρόγραµµα «διαύγεια», να 
καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. και να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του 
δηµαρχιακού καταστήµατος. 

3. Όλα τα έγγραφα της σύµβασης θα καταχωρηθούν και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση 
www.doepap.gr 

4. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις (υπέρ ∆ηµοσίου, Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.) 
για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. 
Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασµό του. 

5. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 
1069/1980 και του Ν. 3463/2006. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
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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 
 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 

[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 φορέα1  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: ∆ΟΕΠΑΠ – ∆ΗΠΕΘΕ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : 53401 
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ-ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ, 
Ν.ΙΩΝΙΑ, 38446   
  ΒΟΛΟΣ 
- Αρµόδιος για πληροφορίες: ΜΑΡΙΑ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ 
- Τηλέφωνο: 2421091194 
- Ηλ. ταχυδροµείο: mary.mastroyianni@gmail.com 
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) www.doepap.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του 
σχετικού CPV): ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, 
ΧΑΡΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ - CPV: Είδη καθαριότητας -  39220000-0, 
Χαρτικά  – 33760000-5, Απορρυπαντικά – 39830000-9 
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: 53401 
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : Προµήθειες 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [……] 
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 

                                                 
1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) µίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών 
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[……] 
 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυµία:  
Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

 

Ταχυδροµική διεύθυνση:  
Αρµόδιος ή αρµόδιοι2 : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδροµείο: 
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

 
 
 
 

 

                                                 
2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται. 
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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 …): 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες3 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού: 
1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση4· 

2. δωροδοκία5,6· 

3. απάτη7· 

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 
δραστηριότητες

8· 

5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας

9· 

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων10. 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική [] Ναι [] Όχι 

                                                 
3 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.  
4 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 
2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
5 Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 
“διαφθορά”. 
6 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/∆ΕΥ 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). 
7 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. 
8 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. 
9 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”. 
10 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/∆ΕΥ 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.". 
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απόφαση εις βάρος του οικονοµικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου11 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;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]12 

Εάν ναι, αναφέρετε13: 
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) ∆ιάρκεια 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): 
[……][……][……][……]14 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού 
(«αυτοκάθαρση»)15; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκαν

16: 
[……] 

                                                 
11 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 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 
του άρθρου 73 ) 
12 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
13 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
14 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
15 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)  
16 Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατ᾽ 
εξακολούθηση, συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που λήφθηκαν.  
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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 
ασφάλισης

17, 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; ∆ιευκρινήστε: 
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 ;i 

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): ii 
[……][……][……] 

 

                                                 
17 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).  
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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 δικαίουiii ; 

[] 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 
καταστάσεις

iv : 
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: 
- ∆ιευκρινίστε 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 περιστάσειςv  
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 παράπτωµαvi; 
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 
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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 συµφερόντωνvii , 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 σύµβασηςviii ; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

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

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλειαix 
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 

[] Ναι [] Όχι 
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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;  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως ∆ 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 εγκατάστασήςx; 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): 
[……][……][……] 

 
 

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 

αναφέρονται
xi
, 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 

δωρεάν
xii

. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 



 

23 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στον ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ ΔΗΜΟΥ 

ΒΟΛΟΥ, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στο παρόν Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς του συνοπτικού 

διαγωνισμού προμήθειας ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΧΑΡΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ για τις ανάγκες των Διευθύνσεων του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης 

Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου. 

 

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

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προµήθεια υλικών καθαριότητας και 
ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ∆ΟΕΠΑΠ-∆ΗΠΕΘΕ του ∆ήµου Βόλου για ένα (1) έτος, για 
την καθαριότητα των εγκαταστάσεων του Οργανισµού, διασφαλίζοντας την εύρυθµη 
λειτουργία όλων των Υπηρεσιών του. 

Τα υλικά καθαριότητας και ευπρεπισµού που απαιτείται να προµηθευτούµε είναι τα 
ακόλουθα: 

 

ΕΙ∆Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

1.       
  

ΣΚΟΥΠΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ  

περίπου:μήκος 25cm, πλάτος 4,5cm, ύψος τρίχας 

8cm ΤΕΜΑΧΙΟ 

2.       
  

ΣΚΟΥΠΑ ΒΕΝΤΑΛΙΑ περίπου:μήκος 23cm, πλάτος 

4cm, ύψος τρίχας 10cm ΤΕΜΑΧΙΟ 

3.       
  

ΣΚΟΥΠΑ ΣΤΕΝΗ ΙΣΙΑ περίπου:μήκος 25cm, πλάτος 

3,5cm, ύψος τρίχας 7cm ΤΕΜΑΧΙΟ 

4.       
  

ΣΚΟΥΠΑ ΚΥΡΤΗ  περίπου:μήκος 26cm, πλάτος 5cm, 

ύψος τρίχας 6cm ΤΕΜΑΧΙΟ 

5.       
  

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ  

(περίπου 450γρ.) Κατασκευασμένο από 

νήμα,ειδικό για μεγάλη απορροφητικότητα.Να μην 

αφήνει χνούδι και να είναι ιδανική για κάθε είδος 

πατώματος. ΤΕΜΑΧΙΟ 
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6.       
  

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΑΠΛΗ  Βιδωτή σφουγγαρίστρα με 

χοντρό πάσο,τύπου wettex,να είναι 

ανθεκτική,υπεραπορροφητική,να μην αφήνει 

χνούδι και να είναι βολική στη χρήση. ΤΕΜΑΧΙΟ 

7.       
  

ΚΟΝΤΑΡΙ ΧΡΩΜΙΟΥ ύψος περίπου 1,30 cm με 

χοντρό πάσο. ΤΕΜΑΧΙΟ 

8.       
  

ΚΑΡΟΤΣΙ ΔΙΠΛΟ ΣΦΟΥΓΓ. (ΠΡΕΣΣΑ-ΚΟΥΒΑΔΕΣ-

ΠΛΑΙΣΙΟ-ΛΑΒΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ) Επαγγελματικό 

καρότσι σφουγγαρίσματος με διπλό κουβά 25lt 

περίπου ο έκαστος, ΤΕΜΑΧΙΟ 

9.       
  ΚΟΥΒΑΣ Πλαστικός Νο 123 13 ΛΙΤΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

10.   
  

ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΚΟΥΒΑ(ΣΤΙΦΤΗΣ)  Πλαστικό Νο 123 13 

ΛΙΤΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

11.   
  ΛΕΚΑΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Πλαστική Νο 63 8,5 ΛΙΤΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

12.   
  ΛΕΚΑΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΠλαστικήΝο 64 12 ΛΙΤΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

13.   
  ΛΕΚΑΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΠλαστικήΝο 65 15 ΛΙΤΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

14.   
  ΛΕΚΑΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΠλαστικήΝο 66 20 ΛΙΤΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

15.   
  ΛΕΚΑΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΠλαστικήΝο 67 30 ΛΙΤΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

16.   
  ΛΕΚΑΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΠλαστικήΝο 68 48 ΛΙΤΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

17.   
  

ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ                                                              

(περίπου 20*30 cm)    Να είναι απορροφητική για 

καθαρισμό επιφανειών σε συσκευασία φύλλου.Να 

έχει ειδική επίστρωση για να μην αφήνει χνούδια 

κατά τη διάρκεια χρήσης και να είναι κατάλληλη 

για όλες τις επιφάνειες. ΤΕΜΑΧΙΟ 

18.   
  

ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ                    (περίπου 30*30 cm)     

Να είναι απορροφητική για καθαρισμό επιφανειών 

σε συσκευασία φύλλου.Να έχει ειδική επίστρωση 

για να μην αφήνει χνούδια κατά τη διάρκεια 

χρήσης και να είναι κατάλληλη για όλες τις 

επιφάνειες. ΤΕΜΑΧΙΟ 

19.   
  

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ (με το κιλό) 

Διαστάσεις περίπου(60*80)& (80*110)  Να είναι 

μαύρου χρώματος,χωρίς κορδόνι,από ανθεκτικό 

υλικό. ΚΙΛΟ 

20.   
  

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ WC-ΓΡΑΦΕΙΟΥ Σακούλες 

απορριμάτων wc-γραφείου, σε ρολό  20 τεμαχίων  

+/-10%   και διαστάσεων περίπου  45*50.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

21.   
  

ΓΑΝΤΙΑ (Νο 6-7-8-9) -ζευγάρι. Γάντια κουζίνας και 

γενικής χρήσης σε διάφορα μεγέθη, υλικό latex 

100% ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ΖΕΥΓΟΣ 
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22.   
  

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (μεγέθους medium) latex. 

Πεδίο χρήσης για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή 

μικροοργανισμών. Να διατίθενται σε συσκευασία 

100 τεμάχια/κουτί  +/-10%. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

23.   
  

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ  (350ml  +/-10%) Φωτιστικό 

μπλε,για γενική χρήση σε συσκευασία (πλαστικό 

μπουκάλι) ΤΕΜΑΧΙΟ 

24.   
  

ΣΠΟΓΓΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΕΤ 72 ΤΕΜ.    +/-10%                                 

Σφουγγάρι κίτρινουψηλής ποιότητας δύο όψεων, 

με μια επιφάνεια λεία, αφρώδους υλικού για 

απορρόφηση υγρών και τρίψιμο ευαίσθητων 

επιφανειών και την άλλη με νάιλον λιαντικό 

χαλαζία. Ιδανικό για γενική καθαριότητα, για 

απομάκρυνση στιγμάτων και κηλίδων (οικιακό 

μικρό) 

  

ΤΕΜΑΧΙΟ 

25.   
  

ΣΠΟΓΓΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  Διαστάσεις 

περίπου:0,14cm*7cm.  Να είναι από αφρώδες 

νάιλον υλικό,που δεν χαράζει για ήπιο 

καθάρισμα,να είναι υδρόφιλο υπεραπορροφητικό 

για απορρόφηση υγρών, να έχει αντιβακτηριδιακή 

προστασία και να έχει ανθεκτικό συνθετικό 

συρματάκι στη μία του όψη με μεγάλη ικανότητα 

απομάκρυνσης δύσκολων ρύπων με δυνατό 

τρίψιμο. (οικιακό μεγάλο) 

  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (4ΑΔΑ 

κατά προτίμηση) 

26.   
  ΒΑΣΗ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑΣ 45cm περίπου ΤΕΜΑΧΙΟ 

27.   
  

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΝΙ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑΣ περίπου 

45cm,ανταλλακτικό ακρυλικής παρκετέζας  ΤΕΜΑΧΙΟ 

28.   
  

ΠΑΝΙ ΜΙΚΡΟΦΙΜΠΡΑ ΓΕΝ.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Διαστάσεις 

περίπου 40*40,με μικροϊνες,σε διάφορα 

χρώματα.Πολυεστέρας 80%, polyamide 20%. ΤΕΜΑΧΙΟ 

29. 

ΠΑΝΙ ΜΙΚΡΟΦΙΜΠΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ Διαστάσεις 

περίπου 40*40,οικολογικό πανάκι με μικροϊνες για 

τζάμια.Να καθαρίζει μόνο με νερό,πλενόμενο. ΤΕΜΑΧΙΟ 

30. 
ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  (5+1 ΣΚΑΛΙΑ) Μέγιστο βάρος 

100kg, ύψος 1,34cm ΤΕΜΑΧΙΟ 

31. ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

32. 

ΦΑΡΑΣΙ πλαστικό, με ανθεκτικό λάστιχο στο άκρο 

του, με ενσωματωμένο εργονομικό κοντάρι 

μεγάλης αντοχής ΤΕΜΑΧΙΟ 

33. 
ΞΥΣΤΡΑ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ ΕΠΑΓΓΑΛΜΑΤΙΚΗ ΜΕ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ   περίπου 17cm,πλαστική ΤΕΜΑΧΙΟ 

34. 
ΞΥΣΤΡΑ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΕ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ περίπου 17cm,πλαστική ΤΕΜΑΧΙΟ 

35.      
ΠΙΓΚΑΛ πλαστικό, διαστάσεις από 34cm ως 40cm, 

κλειστού ή ανοιχτού τύπου,λευκό ή μπεζ. ΤΕΜΑΧΙΟ 
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ΧΑΡΤΙΚΑ 
            

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

1.       
  

ΧΑΡΤΙ ΥΓΙΕΙΑΣ ΛΕΙΟ   Χαρτί ρολό υγείας λείο, μη 

ανακυκλωμένο.  

Συσκευασία των 40 τεμαχίων     +/-10%. 

Άριστης ποιότητας, εξαιρετικής αντοχής,απαλό 

και ανθεκτικό,κατάλληλο για την υγιεινή και 

προστασία της επιδερμίδας. 

Λευκό Α΄ ποιότητας,(λευκασμένος χημικός 

πολτός), 100 % 

πρωτογενής χαρτομάζα,βάρος ρολού 125 

γραμμάρια +/- 5%. 

 διπλά φύλλα/ρολό,τα οποία να έχουν 

κατάλληλη διάτρηση ώστε να αποχωρίζονται 

εύκολα το ένα από το άλλο. ΤΕΜΑΧΙΟ/ΡΟΛΟ 

2.       
  

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΖΙΚ-ΖΑΚ   ΛΕΥΚΗ 4000τμχ +/-10% 

(ΚΙΒΩΤΙΟ).  Χειροπετσέτες ζικ-ζακ λευκές 

επαγγελματικού τύπου.Να είναι μαλακή και 

απορροφητική μονόφυλλη από καθαρή 

χαρτομάζα,  

(πρωτογενής χαρτομάζα). ΚΙΒΩΤΙΟ 

3.       
  

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  ΛΕΥΚΟ (συσκευασία 

12τεμαχίων*450γρ  +/-10%) Χαρτί ρολό 

κουζίνας, λευκό,  ενισχυμένο με διάτρηση από 

πρωτογενής χαρτόμαζα με μεγάλη 

απορροφητικότητα που δεν θα αφήνει χνούδι 

και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις. 

Απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος και 

τα απορρυπαντικά.  Α΄ ποιότητας,  

100 % πρωτογενής 

χαρτομαζα, βάρος ρολού 450 γραμμάρια +/- 10 

%. ΤΕΜΑΧΙΟ/ΡΟΛΟ 

4.       
  

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΕΣΤ.  ΜΑΛΑΚΗ ΛΕΥΚΗ 

Χαρτοπετσέτα λευκή, επαγγελματικού τύπου, 

μαλακή και απορροφητική από καθαρή 

χαρτομάζα, διαστάσεων (περίπου)24*24, 

συσκευασία 5 πακέτων των 750 τεμαχίων το 

καθένα  +/-10%. Άριστης ποιότητας. 

Εξαιρετικής αντοχής. ΚΙΒΩΤΙΟ 
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ΕΙ∆Η ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ (ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ) ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

1.       

  

ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ   

(συσκευασία 4lt  +/-10%) 

• Να είναι υγρό απορρυπαντικό με καλή 

διασπαστική δράση έναντι δύσκολων ρύπων, 

κατάλληλο για αφαίρεση υπολειμμάτων τροφών. 

(π.χ καφέ, τσάι, κόκκινη σάλτσα)                                              

•Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε νερό 

οποιασδήποτε σκληρότητας.                                             

•Να φέρει αριθμό καταχώρησης στο Γ.Χ.Κ                                                                               

•Να είναι κατάλληλο για πορσελάνες, κεραμικά, 

πλαστικά και ανοξείδωτο χάλυβα.                                    

•Να συνοδεύεται από το τεχνικό φυλλάδιο 

οδηγιών,το φύλλο δεδομένων ασφαλείας και τις 

οδηγίες προφύλαξης.                                                                                ΛΙΤΡΟ 

2.       

  

ΥΓΡΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ  

(συσκευασία 4lt  +/-10%)                                                                                                                       

• Στεγνωτικό και λαμπρυντικό υγρό πλυντηρίου 

πιάτων και ποτηριών για ξέπλυμα και γυάλισμα 

ποτηριών και σκευών, ιδανικό για χρήση σε 

γυαλί, πορσελάνη και ανοξείδωτα σκεύη,χωρίς 

να αφήνει ίχνη. 

• Κατάλληλο για χρήση σε όλα τα πλυντήρια 

πιάτων.                                                                                                                      

• Να μην είναι διαβρωτικό. 

• Να είναι κατάλληλο για χρήση σε κάθε 

σκληρότητα νερού. 

• Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και οδηγίες 

προφύλαξης. 

• Να αναγράφεται η δοσολογία. 

• Να έχει αριθμό καταχώρησης στο Γ.Χ.Κ. ΛΙΤΡΟ 

3.       

  

ΣΚΟΝΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 

(Συσκευασία 20 κιλών  +/-10%).                                                                                                                        

• Απορρυπαντικό πλυντηρίου για δύσκολους 

ρύπους σε μορφή σκόνης (κόκκοι).                                                                    

• Οι κόκκοι να διαλύονται εύκολα στο νερό και 

να μην συσσωρεύονται κατά τη ροή νερού μέσω 

της ειδικής θέσης του απορρυπαντικού στο 

πλυντήριο.                                                                                                                                                                    

• Να είναι κατάλληλο για χρήση σε κάθε 

σκληρότητα νερού. 

• Να κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο ασφαλείας. 

• Να αναγράφεται η δοσολογία χρήσης.                                                                                         

•Να συνοδεύεται απο οδηγίες χρήσης και 

οδηγίες προφύλαξης. 

• Να έχει αριθμό καταχώρησης στο Γ.Χ.Κ. ΚΙΛΟ 
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4.       

  

ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ   (Συσκευασία 10 κιλών  

+/-10%)                                                                                                                         

• Σκόνη που συνδυάζεται άριστα με όλα τα 

απορρυπαντικά, ενισχύει τη δράση του 

απορρυπαντικού και δρα αποτελεσματικά 

εξαφανίζοντας τους πιο δύσκολους λεκέδες, 

χωρίς να αφήνει κατάλοιπα. 

• .Μη τοξικό και μη επικίνδυνο για το 

αναπνευστικό, το δέρμα και τα μάτια.                                              

•  Να μην είναι διαβρωτικό. 

• Οι λευκαντικοί παράγοντες να 

ενεργοποιούνται ακόμη και σε μέτριες 

θερμοκρασίες. 

• Να δίνονται οδηγίες χρήσης και οδηγίες 

προφύλαξης. 

• Να αναγράφεται η δοσολογία. 

• Να έχει αριθμό καταχώρησης στο Γ.Χ.Κ.                                         ΚΙΛΟ 

5.       

  

ΥΓΡΟ ΑΠΟΡ/ΚΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ   

(συσκευασία 4lt  +/-10%)                                                                                                                                        

• Υγρό καθαρισμού κατάλληλο για όλες τις 

επιφάνειες όπως πλακάκια δαπέδου, τοίχοι, 

πλαστικά, μάρμαρα, ξύλο  κ.λ.π.                                                                                              

•Να καθαρίζει σε βάθος χωρίς να χρειάζεται 

ξέβγαλμα και χωρίς να αφήνει κατάλοιπα.                           

•Μη τοξικό, υποαλλεργικό, με δυνατότητα 

αραίωσης ή μη, να μην ξεβάφει χρώματα, 

λούστρα, βερνίκια κ.λ.π.                                                                                                                              

• Να δίνονται οδηγίες χρήσης και οδηγίες 

προφύλαξης. 

• Να αναγράφεται η δοσολογία. 

• Να έχει αριθμό καταχώρησης στο Γ.Χ.Κ.                                ΛΙΤΡΟ 

6.       

  

ΥΓΡΟ ΑΠΟΡ/ΚΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  

(συσκευασία 4lt  +/-10%).                                                                                                                        

• Υγρό ταχείας απολύμανσης, έτοιμο προς 

χρήση, δραστικό έναντι βακτηρίων, μυκητών, 

μυκοβακτηριδίων, ιών κ.λ.π.                                                                                                  

• Να εξατμίζεται εύκολα, να μπορεί να 

χρησιμποποιηθεί χωρίς ξέπλυμα και χωρίς να 

αφήνει υπολείμματα.                                                      

• Να μην είναι οξειδωτικό - διαβρωτικό.                                                                                                                

• Να αναγράφεται η δοσολογία, οι οδηγίες 

χρήσης και οι οδηγίες προφύλαξης.                                                       

• Να έχει αριθμό καταχώρησης στο Γ.Χ.Κ.                                                                                      

• Να έχει άδεια από τον Ε.Ο.Φ. ΛΙΤΡΟ 

7.       

  

ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ     (συσκευασία 

4lt  +/-10%)                                                                                                                         

• Υγρό καθαριστικό τζαμιών και γυάλινων 

επιφανειών.  

•Ειδική σύνθεση για να βοήθα τον καθαρισμό 

και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα 

και το στέγνωμα. 

•Να δίνονται οδηγίες χρήσεως, οδηγίες 

ασφαλείας και οδηγίες προφύλαξης. 

• Να έχει αριθμό καταχώρησης στο Γ.Χ.Κ. ΛΙΤΡΟ 
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8.       

  

ΥΓΡΟ ΑΠΟΡ/ΚΟ ΠΙΑΤΩΝ    (συσκευασία 4lt  +/-

10%)  Να είναι σε υγρή μορφή και με ευχάριστο 

άρωμα.Να καταπολεμά τις δυσάρεστες οσμές 

και να έχει ουδέτερο PH.Να ξεπλένεται εύκολα 

και να έχει ισχυρή δράση έναντι δύσκολων 

ρύπων (τσάι-κόκκινη σάλτσα).Να είναι φιλικό 

προς τον χρήστη. Nα έχει αριθμό καταχώρησης 

στο Γ.Χ.Κ. Να αναγράφεται η δοσολογία, οι 

οδηγίες χρήσεις και οι οδηγίες προφύλαξεις. ΛΙΤΡΟ 

9.       

  

ΧΛΩΡΙΝΗ      (συσκευασία 4lt  +/-10%)     

Λευκαντικό,υγρό καθαριστικό με βάση το 

χλώριο(να περιέχει τουλάχιστον 4% ενεργό 

χλώριο),ειδικό για πλακάκια, είδη υγιεινής, 

νεροχύτες και σε όλες τις εσωτερικές επιφάνειες 

ενός χώρου. Να έχει αριθμό καταχώρησης στο 

Γ.Χ.Κ. Να αναγράφεται η δοσολογία.Να 

συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης και οδηγίες 

προφύλαξης.  ΛΙΤΡΟ 

10.    

  

ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ   ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΛΕΜΟΝΙ  

(συσκευασία 4lt  +/-10%) Λευκαντικό,υγρό 

παχύρευστο  καθαριστικό με βάση το χλώριο, 

ειδικό για πλακάκια, είδη υγιεινής, νεροχύτες και 

σε όλες τις εσωτερικές επιφάνειες ενός χώρου. 

Να έχει αριθμό καταχώρησης στο Γ.Χ.Κ. Να 

συνοδεύεται από  φυλλάδιο οδηγιών, οδηγίες 

προφύλαξης και να αναγράφεται η δοσολογία. ΛΙΤΡΟ 

11.    

  

ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ - Φιάλη με αντλία 

(συσκευασία  500ml  +/-10%).Υγρό 

κρεμοσάπουνο χεριών, με καθαριστικές 

ιδιότητες και ουδέτερο PH (5,5).Να είναι 

ενυδατικό, κατάλληλο για συχνή χρήση.Να έχει 

ευχάριστο άρωμα..Να έχει αριθμό καταχώρησης 

στο Γ.Χ.Κ. και στο CPNP ως καλλυντικό προϊόν. 

Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης και οδηγίες 

προφύλαξης. ΤΕΜΑΧΙΟ 

12.    

  

ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ ΣΕ ΠΛΑΚΕΣ  (100γρ  +/-10%). 

Να έχει καθαριστικές ιδιότητες και να έχει 

ευχάριστο άρωμα.Να είναι κατάλληλο για όλους 

τους τύπους δέρματος. Να είναι 

ενυδατικό,κατάλληλο για συχνή χρήση.  ΤΕΜΑΧΙΟ 

13.    

  

ΣΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  (συσκευασία 

500γρ  +/-10%). Να έχει ισχυρή καθαριστική & 

απολυμαντική δράση. Να είναι ιδανικό για 

επιφάνειες, κουζίνες, μπάνια, μάρμαρα, σκεύη. 

Να έχει αριθμό καταχώρησης στο Γ.Χ.Κ. Να 

δίνονται οι οδηγίες χρήσης, οι οδηγίες 

προφύλαξης και η δοσολογία. ΤΕΜΑΧΙΟ 
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14.    

  

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΤΖΕΛ (συσκευασία  1 lt  

+/-10%) Αλκοολούχο διάλυμα ταχείας 

αντισηψίας, κατάλληλο για υγιεινή αντισηψία 

των χεριών με εντριβή. 

Να έχει πολύ καλή συμβατότητα με το δέρμα, 

αφήνοντας στα χέρια και στο δέρμα ένα 

διακριτικό άρωμα. Να έχει γνωστοποίηση από 

τον ΕΟΦ και καταχώρηση στο CPNP.                                               ΛΙΤΡΟ 

15.    

  

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ  (συσκευασία  500ml  +/-

10%)   Να είναι ιδανικό για την ασφαλή 

αντισηψία των χεριών σε οποιοδήποτε χώρο ή 

περίσταση. Με βασικό συστατικό την αιθανόλη 

να διαθέτει ευρύ φάσμα δράσης:  

-Βακτηριοκτόνο 

-Μυκητοκτόνο 

-φυματιοκτόνο 

-ιοκτόνο  

-μυκοβακτηριοκτόνο 

-κατά των ζυμομυκήτων                                                                                                         

Να είναι κατάλληλο για συχνή χρήση ακόμη και 

από άτομα με ευαίσθητη επιδερμίδα και να 

περιέχει παράγοντες που περιποιούνται και 

ενυδατώνουν το δέρμα. Να συμπεριλαμβάνεται 

αντλία έγχυσης.                 ΤΕΜΑΧΙΟ 

16.    

  

ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (συσκευασία  

500γρ  +/-10%)   Κρέμα βαθέως καθαρισμού για 

το μπάνιο, την κουζίνα και για όποιο αντικείμενο 

χρειάζεται καθαρισμό χωρίς φθορά στο υλικό. 

Να είναι ιδανική για μπαταρίες μπάνιου και 

φιλική με τα επισμαλτωμένα είδη υγιεινής, χωρίς 

να χαράσσει. ΤΕΜΑΧΙΟ 

17.    

  

ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ       

(συσκευασία  500 ml  +/-10%)                                                                     

Γυαλιστικό καθαριστικό για ανοξείδωτες 

επιφάνειες. Έτοιμο προς χρήση.Να απομακρύνει 

σημάδια από τις επιφάνειες και να καθαρίζει 

αποτελεσματικά άλατα, οργανικούς και 

ανόργανους ρύπους.Να διαλύει άλατα και 

λίπη.Να μην προσβάλει τα συνήθη μέταλλα 

(αλουμίνιο κλπ), ανοξείδωτες επιφάνειες και 

πλαστικά.Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και 

οδηγίες ασφαλείας. Να φέρει σήμανση CE.  ΤΕΜΑΧΙΟ 

18.    

  

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΧΑΛΙΑ    (συσκευασία  500 

ml   +/-10%).  Υγρό απορρυπαντικό χαμηλού 

αφρισμού, για καθαρισμό χαλιών. Να 

απομακρύνει δύσκολους λεκέδες χωρίς να 

φθείρει τις ίνες.  Να είναι κατάλληλο για κάθε 

απόχρωση χαλιών και υφασμάτων, χωρίς να 

επηρεάζει τα χρώματα. Να δίνονται οδηγίες 

χρήσης και οδηγίες προφύλαξης. ΤΕΜΑΧΙΟ 

19.    

  

ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ (συσκευασία 5 lt  +/-10%) 

Υγρή παρκετίνη για ξύλινα πατώματα. Με 

ουδέτερο pH και καλή διασπαστική δράση έναντι 

δύσκολων ρύπων, κατάλληλη για αφαίρεση 

υπολειμμάτων. ΛΙΤΡΟ 
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20.    

  

ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ (συσκευασία 4lt  +/-10%) 

Μαλακτικό ρούχων με ευχάριστο άρωμα. Με 

κύρια δράση τη λίπανση των ινών των 

υφασμάτων, µε αποτέλεσμα να µειώνεται η 

φθορά από τα πλυσίματα, να αποτρέπεται το 

μπέρδεμα των ινών και να εμποδίζεται η 

ανάπτυξη στατικού ηλεκτρισμού. Το προϊόν  να 

είναι δερματολογικά ελεγμένο και να θεωρείται 

υπο-αλλεργικό. ΛΙΤΡΟ 

21 

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ  (συσκευασία 4lt  +/-10%). 

Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών, με καθαριστικές 

ιδιότητες και ουδέτερο PH , χωρίς φορμαλδεϋδη. 

Να είναι ενυδατικό, κατάλληλο για συχνή 

χρήση.Να έχει ευχάριστο άρωμα..Να έχει αριθμό 

καταχώρησης στο Γ.Χ.Κ. και στο CPNP ως 

καλλυντικό προϊόν. Να συνοδεύεται από οδηγίες 

χρήσης και οδηγίες προφύλαξης. ΛΙΤΡΟ 

 Τα προσφερόµενα υλικά θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές που ζητούνται στον παραπάνω πίνακα. 
 Όλα τα προϊόντα θα είναι αρίστης ποιότητας, εγκεκριµένων εταιρειών σύµφωνα µε 
την κείµενη νοµοθεσία, πληρώντας τους όρους υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί 
καθορίζεται από την Ελληνική ισχύουσα νοµοθεσία και την ΕΕ.  
 Όλα τα υλικά θα διατίθενται τυποποιηµένα και συσκευασµένα σε κλειστές 
συσκευασίες για την καλύτερη µεταφορά, υγιεινή αλλά και αποθήκευση. Ιδιαίτερα για το χαρτί 
υγείας και το χαρτί κουζίνας θα πρέπει να είναι συσκευασµένα µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
τηρούνται οι όροι υγιεινής και καθαριότητας. Αποκλείονται τα προϊόντα που θα παραδίδονται 
σε σχισµένες, φθαρµένες, παραµορφωµένες (χάρτινες ή πλαστικές) συσκευασίες ή σε 
συσκευασίες µε ρύπους.  
 Στη συσκευασία θα αναγράφεται : 
- Το όνοµα, η καταχωρισµένη εµπορική επωνυµία ή το καταχωρισµένο εµπορικό σήµα και η 
διεύθυνση του κατασκευαστή, εφόσον είναι εγκαταστηµένος στην Ε.Ε. ή του εισαγωγέα ή του 
υπεύθυνου διάθεσης του προϊόντος στην ελληνική αγορά. 
- Η ονοµαστική ποσότητα του περιεχοµένου. 
- Η ποιότητα, σύνθεση και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά, καθώς και πληροφορίες 
προφύλαξης, συντήρησης και χρήσης, τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα ή/και µε σύµβολα 
ή εικονογράµµατα, τις απαραίτητες ενδείξεις, φράσεις, σύµβολα ή προειδοποιήσεις για την 
επικινδυνότητα του προϊόντος, για την ενηµέρωση και προστασία των καταναλωτών, εφόσον 
αυτό προβλέπεται από ισχύουσες διατάξεις ή από εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
- Η υποχρέωση αναγραφής των φράσεων : «Μακριά από παιδιά» και το «Τηλέφωνο Κέντρου 
∆ηλητηριάσεων 210 7793777» στα χηµικά βιοµηχανικά προϊόντα αρµοδιότητας του Γενικού 
Χηµείου του Κράτους. Ακόµη θα πρέπει να αναγράφονται φράσεις και εικόνες προφύλαξης 
για τη χρήση του προϊόντων.  
- 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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Για όσα υλικά υπάρχει ηµεροµηνία λήξεως αυτή θα πρέπει είναι η µεγαλύτερη δυνατή 
και τουλάχιστον ενός έτους από την ηµεροµηνία παράδοσης του υλικού. 
Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό, πρέπει να υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά 
τους, επί ποινή αποκλεισµού: Τεχνική προσφορά και δελτία δεδοµένων ασφαλείας. 

Η παράδοση θα γίνεται τµηµατικά µέχρι το τέλος της σύµβασης, στις δοµές/κτίρια των 
∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης, Αθλητισµού,  Πολιτισµού και ∆ιοικητικών-Οικονοµικών του 
∆ΟΕΠΑΠ-∆ΗΠΕΘΕ. 

Τα χορηγούµενα είδη θα πρέπει να  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 . Η παράδοση των ειδών πρέπει να πραγµατοποιείται  την 
επόµενη το αργότερο από την παραγγελία και σε εξαιρετικά ειδικές περιπτώσεις εντός 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, στο πολεοδοµικό συγκρότηµα Βόλου-Ν. Ιωνίας . 
και έχει συγκροτηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της αριθµ 11389/93 απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ). 

Η παραλαβή θα πραγµατοποιείται από τριµελή Επιτροπή που έχει οριστεί από το ∆.Σ, 
και θα αποφασίζει για την παραλαβή ή την απόρριψη των υπό προµήθεια ειδών. Σε 
περίπτωση απόρριψης του είδους η Επιτροπή Παραλαβής αναφέρει στο σχετικό 
πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύµβασης και τους 
λόγους απόρριψης του, γνωµοδοτώντας παράλληλα αν το είδος µπορεί να χρησιµοποιηθεί. 
Εφ’ όσον κριθεί από την καταλληλότητα του και µπορεί να χρησιµοποιηθεί, είναι δυνατόν να 
εγκριθεί µε απόφαση µας, η παραλαβή µε ή χωρίς έκπτωση επί της συµβατικής τιµής  

Σε περίπτωση οµόφωνης απόρριψης ο χορηγητής είναι υποχρεωµένος όπως µέσα σε 
µία µέρα να  αντικαταστήσει το είδος, που έχει απορριφθεί , παραιτούµενος ρητώς από το 
δικαίωµα της διαιτησίας διαφορετικά ο Οργανισµός  έχει τη δυνατότητα να αγοράσει ίση 
ποσότητα του είδους που έχει απορριφθεί από την ελεύθερη αγορά  η δε επιπλέον διαφορά  
τιµής καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη βαρύνει το χορηγητή .Το ίδιο γίνεται και στην 
περίπτωση που ο χορηγητής δεν προσκοµίσει το είδος που έχει παραγγελθεί ή προσκοµίσει 
ποσότητα µικρότερη της παραγγελίας .Σε περίπτωση όµως που το είδος απορρίπτεται κατά 
πλειοψηφία το ζήτηµα παραπέµπεται στον Πρόεδρο του ∆Σ  η γνώµη του οποίου είναι 
υποχρεωτική για τον χορηγητή . 
 Η προµήθεια θα γίνει σύµφωνα µε τις γραπτές ή προφορικές απαιτήσεις του 
∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ∆ήµου Βόλου και τα είδη και οι υπηρεσίες  που περιγράφονται 
στην ∆ιακήρυξη Νο2/2018 µε αριθ.πρωτ. 4595/ΠΡ939/17-4-2018 και στην προσφορά του 
προµηθευτή πρέπει να είναι απόλυτα όµοια µε εκείνα που θα παραδώσει. 
 
 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: 
 Όπου δεν έχει γίνει αναγωγή στη µικρότερη µονάδα µέτρησης (π.χ. ml), η 
αναγωγή όπου χρειάζεται, άρα και η αξιολόγηση θα πραγµατοποιείται κατά την 
εξέταση των οικονοµικών προσφορών από την Επιτροπή Αξιολόγησης του 
∆ιαγωνισµού.  

 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης 
∆ιοικητικών - Οικονοµικών Υπηρεσιών 

 
 
 
 

Πέτρος Κρανιάς 
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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 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Στους παρακάτω επισυναπτόµενους πίνακες, αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισµός, του 
συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  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) για 
ένα (1) έτος,  Ο συνολικός προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα 
πέντε χιλιάδων εκατόν τριάντα επτά ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (45.137,66€) πλέον Φ.Π.Α. 
(ήτοι  55.970,70€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%) µε κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης 
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει της τιµής, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016  και θα βαρύνει τα οικονοµικά έτη 
2019 και 2020 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. 
Αναλυτικότερα  προϋπολογισµού δέκα οχτώ χιλιάδων τριακοσίων τριάντα οχτώ ευρώ και 
είκοσι τριών λεπτών (18.338,23 €)  πλέον Φ.Π.Α (ήτοι συνολικό ποσό 22.739,40 € 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%) για το 2019 και είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα 
εννιά ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (26.799,43€)  πλέον Φ.Π.Α (ήτοι συνολικό ποσό 
33.231,29€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%) για το 2020.  

 

Συγκεκριµένα θα πιστωθούν οι παρακάτω Κ.Α. µε τα συγκεκριµένα ποσά: 
10-6634.100 µε το ποσό των 650,00€ για το 2019 και των 1.349,82€ για το 2020 (σύνολο 
1.999,82€) 
15-6634.200 µε το ποσό των 10.372,75€ για το 2019 και των 14.521,86€ για το 2020 
(σύνολο 24.894,61€) 
15-6634.300 µε το ποσό των 203,50€ για το 2019                                                                                                                              
και των 284,87€ για το 2020 (σύνολο 488,37€) 
15-6634.400 µε το ποσό των 1.427,00€ για το 2019 και των 2.672,78€ για το 2020 (σύνολο 
4.099,78€) 
15-6634.500 µε το ποσό των 1.041,15€ για το 2019 και των 1.457,60€ για το 2020 (σύνολο 
2.498,75€) 
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10-6635.100 µε το ποσό των 690,00€ για το 2019 και των 1.308,78€ για το 2020 (σύνολο 
1.998,78€) 
15-6635.200 µε το ποσό των 6.250,00€ για το 2019 και των 8.749,12€ για το 2020 (σύνολο 
14.999,12€) 
15-6635.300 µε το ποσό των 205,00€ για το 2019 και των 287,55€ για το 2020 (σύνολο 
492,55€) 
15-6635.400 µε το ποσό των 1.250,00€ για το 2019 και των 1.749,19€ για το 2020 (σύνολο 
2.999,19€) 
15-6635.500 µε το ποσό των 650,00€ για το 2019 και των 849,72€ για το 2020 (σύνολο 
1.499,72€) 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ 

 

ΕΙ∆Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

      

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΙΜΗ   
ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

1.         

ΣΚΟΥΠΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 

ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ  περίπου:μήκος 

25cm, πλάτος 4,5cm, ύψος 

τρίχας 8cm 2,40 ΤΕΜΑΧΙΟ 40 96,00 € 

2.         

ΣΚΟΥΠΑ ΒΕΝΤΑΛΙΑ 

περίπου:μήκος 23cm, πλάτος 

4cm, ύψος τρίχας 10cm 1,97 ΤΕΜΑΧΙΟ 24 47,28 € 

3.         

ΣΚΟΥΠΑ ΣΤΕΝΗ ΙΣΙΑ 

περίπου:μήκος 25cm, πλάτος 

3,5cm, ύψος τρίχας 7cm 2,40 ΤΕΜΑΧΙΟ 60 144,00 € 

4.         

ΣΚΟΥΠΑ ΚΥΡΤΗ  περίπου:μήκος 

26cm, πλάτος 5cm, ύψος τρίχας 

6cm 2,60 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 13,00 € 

5.         

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ  (περίπου 

450γρ.) Κατασκευασμένο από 

νήμα,ειδικό για μεγάλη 

απορροφητικότητα.Να μην 

αφήνει χνούδι και να είναι 

ιδανική για κάθε είδος 

πατώματος. 2,10 ΤΕΜΑΧΙΟ 120 252,00 € 

6.         

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΑΠΛΗ  Βιδωτή 

σφουγγαρίστρα με χοντρό 

πάσο,τύπου wettex,να είναι 

ανθεκτική,υπεραπορροφητική,να 

μην αφήνει χνούδι και να είναι 

βολική στη χρήση. 1,18 ΤΕΜΑΧΙΟ 149 175,82 € 

7.         

ΚΟΝΤΑΡΙ ΧΡΩΜΙΟΥ ύψος 

περίπου 1,30 cm με χοντρό 

πάσο. 1,10 ΤΕΜΑΧΙΟ 65 71,50 € 

8.         

ΚΑΡΟΤΣΙ ΔΙΠΛΟ ΣΦΟΥΓΓ. 

(ΠΡΕΣΣΑ-ΚΟΥΒΑΔΕΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ-

ΛΑΒΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ) 49,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 6 294,00 € 
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Επαγγελματικό καρότσι 

σφουγγαρίσματος με διπλό 

κουβά 25lt περίπου ο έκαστος, 

9.         
ΚΟΥΒΑΣ Πλαστικός Νο 123 13 

ΛΙΤΡΑ 1,60 ΤΕΜΑΧΙΟ 26 41,60 € 

10.     
ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΚΟΥΒΑ(ΣΤΙΦΤΗΣ)  

Πλαστικό Νο 123 13 ΛΙΤΡΑ 0,65 ΤΕΜΑΧΙΟ 18 11,70 € 

11.     
ΛΕΚΑΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Πλαστική 

Νο 63 8,5 ΛΙΤΡΑ 2,80 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 14,00 € 

12.     
ΛΕΚΑΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΠλαστικήΝο 

64 12 ΛΙΤΡΑ 3,80 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 19,00 € 

13.     
ΛΕΚΑΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΠλαστικήΝο 

65 15 ΛΙΤΡΑ 4,40 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 22,00 € 

14.     
ΛΕΚΑΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΠλαστικήΝο 

66 20 ΛΙΤΡΑ 5,20 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 26,00 € 

15.     
ΛΕΚΑΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΠλαστικήΝο 

67 30 ΛΙΤΡΑ 6,10 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 30,50 € 

16.     
ΛΕΚΑΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΠλαστικήΝο 

68 48 ΛΙΤΡΑ 7,40 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 37,00 € 

17.     

ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ                                                              

(περίπου 20*30 cm)    Να είναι 

απορροφητική για καθαρισμό 

επιφανειών σε συσκευασία 

φύλλου.Να έχει ειδική 

επίστρωση για να μην αφήνει 

χνούδια κατά τη διάρκεια χρήσης 

και να είναι κατάλληλη για όλες 

τις επιφάνειες. 0,68 ΤΕΜΑΧΙΟ 180 122,40 € 

18.     

ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ                    

(περίπου 30*30 cm)     Να είναι 

απορροφητική για καθαρισμό 

επιφανειών σε συσκευασία 

φύλλου.Να έχει ειδική 

επίστρωση για να μην αφήνει 

χνούδια κατά τη διάρκεια χρήσης 

και να είναι κατάλληλη για όλες 

τις επιφάνειες. 0,96 ΤΕΜΑΧΙΟ 299 287,04 € 

19.     

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 

ΜΑΥΡΕΣ (με το κιλό) Διαστάσεις 

περίπου(60*80)& (80*110)  Να 

είναι μαύρου χρώματος,χωρίς 

κορδόνι,από ανθεκτικό υλικό. 1,28 ΚΙΛΟ 1820 2.329,60 € 

20.     

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ WC-

ΓΡΑΦΕΙΟΥ Σακούλες 

απορριμάτων wc-γραφείου, σε 

ρολό  20 τεμαχίων  +/-10%   και 

διαστάσεων περίπου  45*50.  0,23 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 745 171,35 € 

21.     

ΓΑΝΤΙΑ (Νο 6-7-8-9) -ζευγάρι. 

Γάντια κουζίνας και γενικής 

χρήσης σε διάφορα μεγέθη, 

υλικό latex 100% 1,45 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ΖΕΥΓΟΣ 90 130,50 € 
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22.     

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (μεγέθους 

medium) latex. Πεδίο χρήσης για 

αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή 

μικροοργανισμών. Να 

διατίθενται σε συσκευασία 100 

τεμάχια/κουτί  +/-10%. 3,20 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1044 3.340,80 € 

23.     

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ  (350ml  +/-

10%) Φωτιστικό μπλε,για γενική 

χρήση σε συσκευασία (πλαστικό 

μπουκάλι) 0,71 ΤΕΜΑΧΙΟ 113 80,23 € 

24.     

ΣΠΟΓΓΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΕΤ 72 ΤΕΜ.    

+/-10%                                 

Σφουγγάρι κίτρινουψηλής 

ποιότητας δύο όψεων, με μια 

επιφάνεια λεία, αφρώδους 

υλικού για απορρόφηση υγρών 

και τρίψιμο ευαίσθητων 

επιφανειών και την άλλη με 

νάιλον λιαντικό χαλαζία. Ιδανικό 

για γενική καθαριότητα, για 

απομάκρυνση στιγμάτων και 

κηλίδων (οικιακό μικρό) 0,15 ΤΕΜΑΧΙΟ 270 40,50 € 

25.     

ΣΠΟΓΓΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  Διαστάσεις 

περίπου:0,14cm*7cm.  Να είναι 

από αφρώδες νάιλον υλικό,που 

δεν χαράζει για ήπιο 

καθάρισμα,να είναι υδρόφιλο 

υπεραπορροφητικό για 

απορρόφηση υγρών, να έχει 

αντιβακτηριδιακή προστασία και 

να έχει ανθεκτικό συνθετικό 

συρματάκι στη μία του όψη με 

μεγάλη ικανότητα 

απομάκρυνσης δύσκολων ρύπων 

με δυνατό τρίψιμο. (οικιακό 

μεγάλο) 0,18 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

(4ΑΔΑ:0,72) 1349 242,82 € 

26.     
ΒΑΣΗ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑΣ 45cm 

περίπου 2,35 ΤΕΜΑΧΙΟ 25 58,75 € 

27.     

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΝΙ 

ΠΑΡΚΕΤΕΖΑΣ περίπου 

45cm,ανταλλακτικό ακρυλικής 

παρκετέζας  2,25 ΤΕΜΑΧΙΟ 38 85,50 € 

28.     

ΠΑΝΙ ΜΙΚΡΟΦΙΜΠΡΑ 

ΓΕΝ.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Διαστάσεις 

περίπου 40*40,με μικροϊνες,σε 

διάφορα χρώματα.Πολυεστέρας 

80%, polyamide 20%. 1,20 ΤΕΜΑΧΙΟ 69 82,80 € 

29. 

ΠΑΝΙ ΜΙΚΡΟΦΙΜΠΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ 

Διαστάσεις περίπου 

40*40,οικολογικό πανάκι με 

μικροϊνες για τζάμια.Να 

καθαρίζει μόνο με 

νερό,πλενόμενο. 1,20 ΤΕΜΑΧΙΟ 74 88,80 € 
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30. 

ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  (5+1 

ΣΚΑΛΙΑ) Μέγιστο βάρος 100kg, 

ύψος 1,34cm 42,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 168,00 € 

31. ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ 2,35 ΤΕΜΑΧΙΟ 31 72,85 € 

32. 

ΦΑΡΑΣΙ πλαστικό, με ανθεκτικό 

λάστιχο στο άκρο του, με 

ενσωματωμένο εργονομικό 

κοντάρι μεγάλης αντοχής 1,30 ΤΕΜΑΧΙΟ 44 57,20 € 

33. 

ΞΥΣΤΡΑ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ 

ΕΠΑΓΓΑΛΜΑΤΙΚΗ ΜΕ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ   περίπου 

17cm,πλαστική 2,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 25 50,00 € 

34. 

ΞΥΣΤΡΑ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΕ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ περίπου 

17cm,πλαστική 2,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 21 42,00 € 

35.      

ΠΙΓΚΑΛ πλαστικό, διαστάσεις 

από 34cm ως 40cm, κλειστού ή 

ανοιχτού τύπου,λευκό ή μπεζ. 2,90 ΤΕΜΑΧΙΟ 49 142,10 € 

36. 

ΓΑΝΤΙΑ πολυαιθυλενίου, 

διάφανα, αμφιδέξια, μίας 

χρήσης (συσκευασία 100 τεμ.)  1,20 ΤΕΜΑΧΙΟ 850 1.020,00 € 

    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  9.908,64 € 

    ΦΠΑ 24% 2.378,07 € 

    ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 12.286,71 € 

 

 

 

ΧΑΡΤΙΚΑ 
            

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ 
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

1.         

ΧΑΡΤΙ ΥΓΙΕΙΑΣ ΛΕΙΟ   Χαρτί 

ρολό υγείας λείο, μη 

ανακυκλωμένο.  

Συσκευασία των 40 τεμαχίων     

+/-10%. Άριστης ποιότητας, 

εξαιρετικής αντοχής,απαλό 

και ανθεκτικό,κατάλληλο για 

την υγιεινή και προστασία της 

επιδερμίδας. 

Λευκό Α΄ 

ποιότητας,(λευκασμένος 

χημικός πολτός), 100 % 

πρωτογενής χαρτομάζα,βάρος 

ρολού 125 γραμμάρια +/- 5%. 

 διπλά φύλλα/ρολό,τα οποία 

να έχουν κατάλληλη διάτρηση 

ώστε να αποχωρίζονται 

εύκολα το ένα από το άλλο. 0,27125 ΤΕΜΑΧΙΟ/ΡΟΛΟ 26850 7.283,06 € 
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2.         

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΖΙΚ-ΖΑΚ   

ΛΕΥΚΗ 4000τμχ +/-10% 

(ΚΙΒΩΤΙΟ).  Χειροπετσέτες ζικ-

ζακ λευκές επαγγελματικού 

τύπου.Να είναι μαλακή και 

απορροφητική μονόφυλλη 

από καθαρή χαρτομάζα,  

(πρωτογενής χαρτομάζα). 11,30000 ΚΙΒΩΤΙΟ 374 4.226,20 € 

3.         

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  ΛΕΥΚΟ 

(συσκευασία 

12τεμαχίων*450γρ  +/-10%) 

Χαρτί ρολό κουζίνας, λευκό,  

ενισχυμένο με διάτρηση από 

πρωτογενής χαρτόμαζα με 

μεγάλη απορροφητικότητα 

που δεν θα αφήνει χνούδι και 

ανθεκτικό για πολλές χρήσεις. 

Απορροφητικό στο νερό, το 

λάδι, το λίπος και τα 

απορρυπαντικά.  Α΄ 

ποιότητας,  

100 % πρωτογενής 

χαρτομαζα, βάρος ρολού 450 

γραμμάρια +/- 10 %. 0,95000 ΤΕΜΑΧΙΟ/ΡΟΛΟ 4012 3.811,40 € 

4.         

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΕΣΤ.  ΜΑΛΑΚΗ 

ΛΕΥΚΗ Χαρτοπετσέτα λευκή, 

επαγγελματικού τύπου, 

μαλακή και απορροφητική 

από καθαρή χαρτομάζα, 

διαστάσεων (περίπου)24*24, 

συσκευασία 5 πακέτων των 

750 τεμαχίων το καθένα  +/-

10%. Άριστης ποιότητας. 

Εξαιρετικής αντοχής. 7,25000 ΚΙΒΩΤΙΟ 300 2.175,00 € 

    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  17.495,66 € 

    ΦΠΑ 4.198,96 € 

    ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 21.694,62 € 

 

 

 

ΕΙ∆Η ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ 

      

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ (ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ) ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 
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1.         

ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 

ΠΙΑΤΩΝ   (συσκευασία 4lt  +/-10%) 

• Να είναι υγρό απορρυπαντικό με 

καλή διασπαστική δράση έναντι 

δύσκολων ρύπων, κατάλληλο για 

αφαίρεση υπολειμμάτων τροφών. 

(π.χ καφέ, τσάι, κόκκινη σάλτσα)                                              

•Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

νερό οποιασδήποτε σκληρότητας.                                                                                               

•Να φέρει αριθμό καταχώρησης στο 

Γ.Χ.Κ                                                                                                                        

•Να είναι κατάλληλο για 

πορσελάνες, κεραμικά, πλαστικά και 

ανοξείδωτο χάλυβα.                                                                                                           

•Να συνοδεύεται από το τεχνικό 

φυλλάδιο οδηγιών,το φύλλο 

δεδομένων ασφαλείας και τις 

οδηγίες προφύλαξης.                                                                                1,1550 ΛΙΤΡΟ 840 970,20   

2.         

ΥΓΡΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 

ΠΙΑΤΩΝ  (συσκευασία 4lt  +/-10%)                                                                                                                         

• Στεγνωτικό και λαμπρυντικό υγρό 

πλυντηρίου πιάτων και ποτηριών για 

ξέπλυμα και γυάλισμα ποτηριών και 

σκευών, ιδανικό για χρήση σε γυαλί, 

πορσελάνη και ανοξείδωτα 

σκεύη,χωρίς να αφήνει ίχνη. 

• Κατάλληλο για χρήση σε όλα τα 

πλυντήρια πιάτων.                                                                                                                                                        

• Να μην είναι διαβρωτικό. 

• Να είναι κατάλληλο για χρήση σε 

κάθε σκληρότητα νερού. 

• Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και 

οδηγίες προφύλαξης. 

• Να αναγράφεται η δοσολογία. 

• Να έχει αριθμό καταχώρησης στο 

Γ.Χ.Κ. 1,1950 ΛΙΤΡΟ 800 956,00   

3.         

ΣΚΟΝΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ (Συσκευασία 

20 κιλών  +/-10%).                                                                                                                                                       

• Απορρυπαντικό πλυντηρίου για 

δύσκολους ρύπους σε μορφή σκόνης 

(κόκκοι).                                                                    

• Οι κόκκοι να διαλύονται εύκολα 

στο νερό και να μην συσσωρεύονται 

κατά τη ροή νερού μέσω της ειδικής 

θέσης του απορρυπαντικού στο 

πλυντήριο.                                                                                            

• Να είναι κατάλληλο για χρήση σε 

κάθε σκληρότητα νερού. 

• Να κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο 

ασφαλείας. 

• Να αναγράφεται η δοσολογία 

χρήσης.                                                                                                                                      

•Να συνοδεύεται απο οδηγίες 

χρήσης και οδηγίες προφύλαξης. 

• Να έχει αριθμό καταχώρησης στο 

Γ.Χ.Κ. 1,1180 ΚΙΛΟ 800 894,40   
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4.         

ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ   

(Συσκευασία 10 κιλών  +/-10%)                         

• Σκόνη που συνδυάζεται άριστα με 

όλα τα απορρυπαντικά, ενισχύει τη 

δράση του απορρυπαντικού και δρα 

αποτελεσματικά εξαφανίζοντας τους 

πιο δύσκολους λεκέδες, χωρίς να 

αφήνει κατάλοιπα. 

• .Μη τοξικό και μη επικίνδυνο για 

το αναπνευστικό, το δέρμα και τα 

μάτια.                                                                               

•  Να μην είναι διαβρωτικό. 

• Οι λευκαντικοί παράγοντες να 

ενεργοποιούνται ακόμη και σε 

μέτριες θερμοκρασίες. 

• Να δίνονται οδηγίες χρήσης και 

οδηγίες προφύλαξης. 

• Να αναγράφεται η δοσολογία. 

• Να έχει αριθμό καταχώρησης στο 

Γ.Χ.Κ.                                          1,7490 ΚΙΛΟ 220 384,78   

5.         

ΥΓΡΟ ΑΠΟΡ/ΚΟ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ   (συσκευασία 4lt  +/-

10%)                                                                                                                                                     

• Υγρό καθαρισμού κατάλληλο για 

όλες τις επιφάνειες όπως πλακάκια 

δαπέδου, τοίχοι, πλαστικά, 

μάρμαρα, ξύλο  κ.λ.π.                                                                                                      

•Να καθαρίζει σε βάθος χωρίς να 

χρειάζεται ξέβγαλμα και χωρίς να 

αφήνει κατάλοιπα.                                        

•Μη τοξικό, υποαλλεργικό, με 

δυνατότητα αραίωσης ή μη, να μην 

ξεβάφει χρώματα, λούστρα, βερνίκια 

κ.λ.π.                                                                                                                              

• Να δίνονται οδηγίες χρήσης και 

οδηγίες προφύλαξης. 

• Να αναγράφεται η δοσολογία. 

• Να έχει αριθμό καταχώρησης στο 

Γ.Χ.Κ.                                  0,4225 ΛΙΤΡΟ 2620 1.106,95   

6.         

ΥΓΡΟ ΑΠΟΡ/ΚΟ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΕΣ 

ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  

(συσκευασία 4lt  +/-10%).                                                                                                                        

• Υγρό ταχείας απολύμανσης, έτοιμο 

προς χρήση, δραστικό έναντι 

βακτηρίων, μυκητών, 

μυκοβακτηριδίων, ιών κ.λ.π.                                                                                                  

• Να εξατμίζεται εύκολα, να μπορεί 

να χρησιμποποιηθεί χωρίς ξέπλυμα 

και χωρίς να αφήνει υπολείμματα.                                            

• Να μην είναι οξειδωτικό - 

διαβρωτικό.                                                                                                      

• Να αναγράφεται η δοσολογία, οι 

οδηγίες χρήσης και οι οδηγίες 

προφύλαξης.                                                                                                                                                                          

• Να έχει αριθμό καταχώρησης στο 

Γ.Χ.Κ.                                                                                          2,8475 ΛΙΤΡΟ 1060 3.018,35   
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• Να έχει άδεια από τον Ε.Ο.Φ. 

7.         

ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ     

(συσκευασία 4lt  +/-10%)                                                                                                                         

• Υγρό καθαριστικό τζαμιών και 

γυάλινων επιφανειών.  

•Ειδική σύνθεση για να βοήθα τον 

καθαρισμό και να μην αφήνει 

θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το 

στέγνωμα. 

•Να δίνονται οδηγίες χρήσεως, 

οδηγίες ασφαλείας και οδηγίες 

προφύλαξης. 

• Να έχει αριθμό καταχώρησης στο 

Γ.Χ.Κ. 
0,4775 ΛΙΤΡΟ 976 466,04   

8.         

ΥΓΡΟ ΑΠΟΡ/ΚΟ ΠΙΑΤΩΝ    

(συσκευασία 4lt  +/-10%)  Να είναι 

σε υγρή μορφή και με ευχάριστο 

άρωμα.Να καταπολεμά τις 

δυσάρεστες οσμές και να έχει 

ουδέτερο PH.Να ξεπλένεται εύκολα 

και να έχει ισχυρή δράση έναντι 

δύσκολων ρύπων (τσάι-κόκκινη 

σάλτσα).Να είναι φιλικό προς τον 

χρήστη. Nα έχει αριθμό 

καταχώρησης στο Γ.Χ.Κ. Να 

αναγράφεται η δοσολογία, οι 

οδηγίες χρήσεις και οι οδηγίες 

προφύλαξεις. 0,4350 ΛΙΤΡΟ 1336 581,16   

9.         

ΧΛΩΡΙΝΗ      (συσκευασία 4lt  +/-

10%)     Λευκαντικό,υγρό 

καθαριστικό με βάση το χλώριο(να 

περιέχει τουλάχιστον 4% ενεργό 

χλώριο),ειδικό για πλακάκια, είδη 

υγιεινής, νεροχύτες και σε όλες τις 

εσωτερικές επιφάνειες ενός χώρου. 

Να έχει αριθμό καταχώρησης στο 

Γ.Χ.Κ. Να αναγράφεται η 

δοσολογία.Να συνοδεύεται από 

οδηγίες χρήσης και οδηγίες 

προφύλαξης.  0,2575 ΛΙΤΡΟ 1616 416,12   

10.      

ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ   ΜΕ ΑΡΩΜΑ 

ΛΕΜΟΝΙ  (συσκευασία 4lt  +/-10%) 

Λευκαντικό,υγρό παχύρευστο  

καθαριστικό με βάση το χλώριο, 

ειδικό για πλακάκια, είδη υγιεινής, 

νεροχύτες και σε όλες τις εσωτερικές 

επιφάνειες ενός χώρου. Να έχει 

αριθμό καταχώρησης στο Γ.Χ.Κ. Να 

συνοδεύεται από  φυλλάδιο 

οδηγιών, οδηγίες προφύλαξης και να 

αναγράφεται η δοσολογία. 0,5550 ΛΙΤΡΟ 3348 1.858,14   
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11.      

ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ - Φιάλη με 

αντλία (συσκευασία  500ml  +/-

10%).Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών, με 

καθαριστικές ιδιότητες και ουδέτερο 

PH (5,5).Να είναι ενυδατικό, 

κατάλληλο για συχνή χρήση.Να έχει 

ευχάριστο άρωμα..Να έχει αριθμό 

καταχώρησης στο Γ.Χ.Κ. και στο 

CPNP ως καλλυντικό προϊόν. Να 

συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης και 

οδηγίες προφύλαξης. 1,0900 ΤΕΜΑΧΙΟ 560 610,40   

12.      

ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ ΣΕ ΠΛΑΚΕΣ  (100γρ  

+/-10%). Να έχει καθαριστικές 

ιδιότητες και να έχει ευχάριστο 

άρωμα.Να είναι κατάλληλο για 

όλους τους τύπους δέρματος. Να 

είναι ενυδατικό,κατάλληλο για 

συχνή χρήση.  0,7700 ΤΕΜΑΧΙΟ 220 169,40   

13.      

ΣΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  

(συσκευασία 500γρ  +/-10%). Να έχει 

ισχυρή καθαριστική & απολυμαντική 

δράση. Να είναι ιδανικό για 

επιφάνειες, κουζίνες, μπάνια, 

μάρμαρα, σκεύη. Να έχει αριθμό 

καταχώρησης στο Γ.Χ.Κ. Να δίνονται 

οι οδηγίες χρήσης, οι οδηγίες 

προφύλαξης και η δοσολογία. 0,8300 ΤΕΜΑΧΙΟ 300 249,00   

14.      

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΤΖΕΛ 

(συσκευασία  1 lt  +/-10%) 

Αλκοολούχο διάλυμα ταχείας 

αντισηψίας, κατάλληλο για υγιεινή 

αντισηψία των χεριών με εντριβή. 

Να έχει πολύ καλή συμβατότητα με 

το δέρμα, αφήνοντας στα χέρια και 

στο δέρμα ένα διακριτικό άρωμα. Να 

έχει γνωστοποίηση από τον ΕΟΦ και 

καταχώρηση στο CPNP.                                               2,7100 ΛΙΤΡΟ 665 1.802,15   

15.      

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ  (συσκευασία  

500ml  +/-10%)   Να είναι ιδανικό για 

την ασφαλή αντισηψία των χεριών 

σε οποιοδήποτε χώρο ή περίσταση. 

Με βασικό συστατικό την αιθανόλη 

να διαθέτει ευρύ φάσμα δράσης:  

-Βακτηριοκτόνο 

-Μυκητοκτόνο 

-φυματιοκτόνο 

-ιοκτόνο  

-μυκοβακτηριοκτόνο 

-κατά των ζυμομυκήτων                                                                                                         

Να είναι κατάλληλο για συχνή χρήση 

ακόμη και από άτομα με ευαίσθητη 

επιδερμίδα και να περιέχει 

παράγοντες που περιποιούνται και 

ενυδατώνουν το δέρμα. Να 

συμπεριλαμβάνεται αντλία έγχυσης.                
1,3900 ΤΕΜΑΧΙΟ 872 1.212,08   
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16.      

ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

(συσκευασία  500γρ  +/-10%)   Κρέμα 

βαθέως καθαρισμού για το μπάνιο, 

την κουζίνα και για όποιο 

αντικείμενο χρειάζεται καθαρισμό 

χωρίς φθορά στο υλικό. Να είναι 

ιδανική για μπαταρίες μπάνιου και 

φιλική με τα επισμαλτωμένα είδη 

υγιεινής, χωρίς να χαράσσει. 1,4600 ΤΕΜΑΧΙΟ 530 773,80   

17.      

ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ       

(συσκευασία  500 ml  +/-10%)                 

Γυαλιστικό καθαριστικό για 

ανοξείδωτες επιφάνειες. Έτοιμο 

προς χρήση.Να απομακρύνει 

σημάδια από τις επιφάνειες και να 

καθαρίζει αποτελεσματικά άλατα, 

οργανικούς και ανόργανους 

ρύπους.Να διαλύει άλατα και 

λίπη.Να μην προσβάλει τα συνήθη 

μέταλλα (αλουμίνιο κλπ), 

ανοξείδωτες επιφάνειες και 

πλαστικά.Να δίνονται οδηγίες 

χρήσεως και οδηγίες ασφαλείας. Να 

φέρει σήμανση CE.  13,6200 ΤΕΜΑΧΙΟ 35 476,70   

18.      

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΧΑΛΙΑ    

(συσκευασία  500 ml   +/-10%).  Υγρό 

απορρυπαντικό χαμηλού αφρισμού, 

για καθαρισμό χαλιών. Να 

απομακρύνει δύσκολους λεκέδες 

χωρίς να φθείρει τις ίνες.  Να είναι 

κατάλληλο για κάθε απόχρωση 

χαλιών και υφασμάτων, χωρίς να 

επηρεάζει τα χρώματα. Να δίνονται 

οδηγίες χρήσης και οδηγίες 

προφύλαξης. 6,3000 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 126,00   

19.      

ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ (συσκευασία 5 

lt  +/-10%) Υγρή παρκετίνη για ξύλινα 

πατώματα. Με ουδέτερο pH και 

καλή διασπαστική δράση έναντι 

δύσκολων ρύπων, κατάλληλη για 

αφαίρεση υπολειμμάτων. 3,0400 ΛΙΤΡΟ 35 106,40   

20.      

ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ (συσκευασία 

4lt  +/-10%) Μαλακτικό ρούχων με 

ευχάριστο άρωμα. Με κύρια δράση 

τη λίπανση των ινών των 

υφασμάτων, µε αποτέλεσμα να 

µειώνεται η φθορά από τα 

πλυσίματα, να αποτρέπεται το 

μπέρδεμα των ινών και να 

εμποδίζεται η ανάπτυξη στατικού 

ηλεκτρισμού. Το προϊόν  να είναι 

δερματολογικά ελεγμένο και να 

θεωρείται υπο-αλλεργικό. 0,6725 ΛΙΤΡΟ 215 144,59   
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21 

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ  (συσκευασία 4lt  

+/-10%). Υγρό κρεμοσάπουνο 

χεριών, με καθαριστικές ιδιότητες 

και ουδέτερο PH , χωρίς 

φορμαλδεϋδη. Να είναι ενυδατικό, 

κατάλληλο για συχνή χρήση.Να έχει 

ευχάριστο άρωμα..Να έχει αριθμό 

καταχώρησης στο Γ.Χ.Κ. και στο 

CPNP ως καλλυντικό προϊόν. Να 

συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης και 

οδηγίες προφύλαξης. 0,8075 ΛΙΤΡΟ 1747 1.410,70   

    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  17.733,36   

    ΦΠΑ 24% 4.256,01   

    ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 21.989,37   

 

 

 

 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης 
∆ιοικητικών - Οικονοµικών Υπηρεσιών 

 
 
 
 

Πέτρος Κρανιάς 
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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 
 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 

ΦΦΦΥΥΥΛΛΛΛΛΛΑΑΑ      ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΣΣΣΦΦΦΟΟΟΡΡΡΩΩΩΝΝΝ 
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Της επιχείρησης ……………………….…………, Α.Φ.Μ./∆.Ο.Υ. 

………..……….………………., έδρα …………...., οδός …………………………………., 

αριθµός ……, τηλέφωνο ………..…………., fax ………….., email: …………………………….. 

 

ΕΙ∆Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

      

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΙΜΗ   
ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

1.         

ΣΚΟΥΠΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 

ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ  περίπου:μήκος 

25cm, πλάτος 4,5cm, ύψος 

τρίχας 8cm ΤΕΜΑΧΙΟ 40 

2.         

ΣΚΟΥΠΑ ΒΕΝΤΑΛΙΑ 

περίπου:μήκος 23cm, πλάτος 

4cm, ύψος τρίχας 10cm ΤΕΜΑΧΙΟ 24 

3.         

ΣΚΟΥΠΑ ΣΤΕΝΗ ΙΣΙΑ 

περίπου:μήκος 25cm, πλάτος 

3,5cm, ύψος τρίχας 7cm ΤΕΜΑΧΙΟ 60 

4.         

ΣΚΟΥΠΑ ΚΥΡΤΗ  περίπου:μήκος 

26cm, πλάτος 5cm, ύψος τρίχας 

6cm ΤΕΜΑΧΙΟ 5 

5.         

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ  (περίπου 

450γρ.) Κατασκευασμένο από 

νήμα,ειδικό για μεγάλη 

απορροφητικότητα.Να μην 

αφήνει χνούδι και να είναι 

ιδανική για κάθε είδος 

πατώματος. ΤΕΜΑΧΙΟ 120 

6.         

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΑΠΛΗ  Βιδωτή 

σφουγγαρίστρα με χοντρό 

πάσο,τύπου wettex,να είναι 

ανθεκτική,υπεραπορροφητική,να 

μην αφήνει χνούδι και να είναι 

βολική στη χρήση. ΤΕΜΑΧΙΟ 149 

7.         

ΚΟΝΤΑΡΙ ΧΡΩΜΙΟΥ ύψος 

περίπου 1,30 cm με χοντρό 

πάσο. ΤΕΜΑΧΙΟ 65 

8.         

ΚΑΡΟΤΣΙ ΔΙΠΛΟ ΣΦΟΥΓΓ. 

(ΠΡΕΣΣΑ-ΚΟΥΒΑΔΕΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ-

ΛΑΒΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ) 

Επαγγελματικό καρότσι 

σφουγγαρίσματος με διπλό 

κουβά 25lt περίπου ο έκαστος, ΤΕΜΑΧΙΟ 6 

9.         
ΚΟΥΒΑΣ Πλαστικός Νο 123 13 

ΛΙΤΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 26 
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10.     
ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΚΟΥΒΑ(ΣΤΙΦΤΗΣ)  

Πλαστικό Νο 123 13 ΛΙΤΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 18 

11.     
ΛΕΚΑΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Πλαστική 

Νο 63 8,5 ΛΙΤΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 

12.     
ΛΕΚΑΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΠλαστικήΝο 

64 12 ΛΙΤΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 

13.     
ΛΕΚΑΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΠλαστικήΝο 

65 15 ΛΙΤΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 

14.     
ΛΕΚΑΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΠλαστικήΝο 

66 20 ΛΙΤΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 

15.     
ΛΕΚΑΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΠλαστικήΝο 

67 30 ΛΙΤΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 

16.     
ΛΕΚΑΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΠλαστικήΝο 

68 48 ΛΙΤΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 

17.     

ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ                                                              

(περίπου 20*30 cm)    Να είναι 

απορροφητική για καθαρισμό 

επιφανειών σε συσκευασία 

φύλλου.Να έχει ειδική 

επίστρωση για να μην αφήνει 

χνούδια κατά τη διάρκεια χρήσης 

και να είναι κατάλληλη για όλες 

τις επιφάνειες. ΤΕΜΑΧΙΟ 180 

18.     

ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ                    

(περίπου 30*30 cm)     Να είναι 

απορροφητική για καθαρισμό 

επιφανειών σε συσκευασία 

φύλλου.Να έχει ειδική 

επίστρωση για να μην αφήνει 

χνούδια κατά τη διάρκεια χρήσης 

και να είναι κατάλληλη για όλες 

τις επιφάνειες. ΤΕΜΑΧΙΟ 299 

19.     

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 

ΜΑΥΡΕΣ (με το κιλό) Διαστάσεις 

περίπου(60*80)& (80*110)  Να 

είναι μαύρου χρώματος,χωρίς 

κορδόνι,από ανθεκτικό υλικό. ΚΙΛΟ 1820 

20.     

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ WC-

ΓΡΑΦΕΙΟΥ Σακούλες 

απορριμάτων wc-γραφείου, σε 

ρολό  20 τεμαχίων  +/-10%   και 

διαστάσεων περίπου  45*50.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 745 

21.     

ΓΑΝΤΙΑ (Νο 6-7-8-9) -ζευγάρι. 

Γάντια κουζίνας και γενικής 

χρήσης σε διάφορα μεγέθη, 

υλικό latex 100% ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ΖΕΥΓΟΣ 90 

22.     

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (μεγέθους 

medium) latex. Πεδίο χρήσης για 

αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή 

μικροοργανισμών. Να 

διατίθενται σε συσκευασία 100 

τεμάχια/κουτί  +/-10%. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1044 
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23.     

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ  (350ml  +/-

10%) Φωτιστικό μπλε,για γενική 

χρήση σε συσκευασία (πλαστικό 

μπουκάλι) ΤΕΜΑΧΙΟ 113 

24.     

ΣΠΟΓΓΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΕΤ 72 ΤΕΜ.    

+/-10%                                 

Σφουγγάρι κίτρινουψηλής 

ποιότητας δύο όψεων, με μια 

επιφάνεια λεία, αφρώδους 

υλικού για απορρόφηση υγρών 

και τρίψιμο ευαίσθητων 

επιφανειών και την άλλη με 

νάιλον λιαντικό χαλαζία. Ιδανικό 

για γενική καθαριότητα, για 

απομάκρυνση στιγμάτων και 

κηλίδων (οικιακό μικρό) ΤΕΜΑΧΙΟ 270 

25.     

ΣΠΟΓΓΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  Διαστάσεις 

περίπου:0,14cm*7cm.  Να είναι 

από αφρώδες νάιλον υλικό,που 

δεν χαράζει για ήπιο 

καθάρισμα,να είναι υδρόφιλο 

υπεραπορροφητικό για 

απορρόφηση υγρών, να έχει 

αντιβακτηριδιακή προστασία και 

να έχει ανθεκτικό συνθετικό 

συρματάκι στη μία του όψη με 

μεγάλη ικανότητα 

απομάκρυνσης δύσκολων ρύπων 

με δυνατό τρίψιμο. (οικιακό 

μεγάλο) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

(4ΑΔΑ:0,72) 1349 

26.     
ΒΑΣΗ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑΣ 45cm 

περίπου ΤΕΜΑΧΙΟ 25 

27.     

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΝΙ 

ΠΑΡΚΕΤΕΖΑΣ περίπου 

45cm,ανταλλακτικό ακρυλικής 

παρκετέζας  ΤΕΜΑΧΙΟ 38 

28.     

ΠΑΝΙ ΜΙΚΡΟΦΙΜΠΡΑ 

ΓΕΝ.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Διαστάσεις 

περίπου 40*40,με μικροϊνες,σε 

διάφορα χρώματα.Πολυεστέρας 

80%, polyamide 20%. ΤΕΜΑΧΙΟ 69 

29. 

ΠΑΝΙ ΜΙΚΡΟΦΙΜΠΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ 

Διαστάσεις περίπου 

40*40,οικολογικό πανάκι με 

μικροϊνες για τζάμια.Να 

καθαρίζει μόνο με 

νερό,πλενόμενο. ΤΕΜΑΧΙΟ 74 

30. 

ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  (5+1 

ΣΚΑΛΙΑ) Μέγιστο βάρος 100kg, 

ύψος 1,34cm ΤΕΜΑΧΙΟ 4 

31. ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 31 

32. 

ΦΑΡΑΣΙ πλαστικό, με ανθεκτικό 

λάστιχο στο άκρο του, με 

ενσωματωμένο εργονομικό 

κοντάρι μεγάλης αντοχής ΤΕΜΑΧΙΟ 44 
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33. 

ΞΥΣΤΡΑ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ 

ΕΠΑΓΓΑΛΜΑΤΙΚΗ ΜΕ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ   περίπου 

17cm,πλαστική ΤΕΜΑΧΙΟ 25 

34. 

ΞΥΣΤΡΑ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΕ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ περίπου 

17cm,πλαστική ΤΕΜΑΧΙΟ 21 

35.      

ΠΙΓΚΑΛ πλαστικό, διαστάσεις 

από 34cm ως 40cm, κλειστού ή 

ανοιχτού τύπου,λευκό ή μπεζ. ΤΕΜΑΧΙΟ 49 

36. 

ΓΑΝΤΙΑ πολυαιθυλενίου, 

διάφανα, αμφιδέξια, μίας 

χρήσης (συσκευασία 100 τεμ.)  ΤΕΜΑΧΙΟ 850 

    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  

    ΦΠΑ 24% 

    ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

 

 

*ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ:……………………………………….…………………………………………                                                        
 
*Φ.Π.Α. 24%:……………………………………………………………………………………………………. 
               
*ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:…………………………………………………………………………………………….. 
* Αριθµητικά και ολογράφως 
 

 

Βόλος  ……/……./2019 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
 
 

(Υπογραφή – Σφραγίδα) 
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Της επιχείρησης ……………………….…………, Α.Φ.Μ./∆.Ο.Υ. 

………..……….………………., έδρα …………...., οδός …………………………………., 

αριθµός ……, τηλέφωνο ………..…………., fax ………….., email: …………………………….. 

 

ΧΑΡΤΙΚΑ 
            

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ 
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

1.         

ΧΑΡΤΙ ΥΓΙΕΙΑΣ ΛΕΙΟ   Χαρτί 

ρολό υγείας λείο, μη 

ανακυκλωμένο.  

Συσκευασία των 40 τεμαχίων     

+/-10%. Άριστης ποιότητας, 

εξαιρετικής αντοχής,απαλό 

και ανθεκτικό,κατάλληλο για 

την υγιεινή και προστασία της 

επιδερμίδας. 

Λευκό Α΄ 

ποιότητας,(λευκασμένος 

χημικός πολτός), 100 % 

πρωτογενής χαρτομάζα,βάρος 

ρολού 125 γραμμάρια +/- 5%. 

 διπλά φύλλα/ρολό,τα οποία 

να έχουν κατάλληλη διάτρηση 

ώστε να αποχωρίζονται 

εύκολα το ένα από το άλλο. ΤΕΜΑΧΙΟ/ΡΟΛΟ 26850 

2.         

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΖΙΚ-ΖΑΚ   

ΛΕΥΚΗ 4000τμχ +/-10% 

(ΚΙΒΩΤΙΟ).  Χειροπετσέτες ζικ-

ζακ λευκές επαγγελματικού 

τύπου.Να είναι μαλακή και 

απορροφητική μονόφυλλη 

από καθαρή χαρτομάζα,  

(πρωτογενής χαρτομάζα). ΚΙΒΩΤΙΟ 374 
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3.         

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  ΛΕΥΚΟ 

(συσκευασία 

12τεμαχίων*450γρ  +/-10%) 

Χαρτί ρολό κουζίνας, λευκό,  

ενισχυμένο με διάτρηση από 

πρωτογενής χαρτόμαζα με 

μεγάλη απορροφητικότητα 

που δεν θα αφήνει χνούδι και 

ανθεκτικό για πολλές χρήσεις. 

Απορροφητικό στο νερό, το 

λάδι, το λίπος και τα 

απορρυπαντικά.  Α΄ 

ποιότητας,  

100 % πρωτογενής 

χαρτομαζα, βάρος ρολού 450 

γραμμάρια +/- 10 %. ΤΕΜΑΧΙΟ/ΡΟΛΟ 4012 

4.         

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΕΣΤ.  ΜΑΛΑΚΗ 

ΛΕΥΚΗ Χαρτοπετσέτα λευκή, 

επαγγελματικού τύπου, 

μαλακή και απορροφητική 

από καθαρή χαρτομάζα, 

διαστάσεων (περίπου)24*24, 

συσκευασία 5 πακέτων των 

750 τεμαχίων το καθένα  +/-

10%. Άριστης ποιότητας. 

Εξαιρετικής αντοχής. ΚΙΒΩΤΙΟ 300 

    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  

    ΦΠΑ 24% 

    ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

 

 

 

*ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ:……..……………………………….…………………………………………                                                   
 
*Φ.Π.Α. 24%:……………………………………………………………………………………………………. 
               
*ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:…………………………………………………………………………………………….. 
* Αριθµητικά και ολογράφως 

 
Βόλος  ……/……./2019 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
 
 

(Υπογραφή – Σφραγίδα) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

53 

Της επιχείρησης ……………………….…………, Α.Φ.Μ./∆.Ο.Υ. 

………..……….………………., έδρα …………...., οδός …………………………………., 

αριθµός ……, τηλέφωνο ………..…………., fax ………….., email: …………………………….. 

 

ΕΙ∆Η ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ 

      

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ (ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ) ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

1.         

ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 

ΠΙΑΤΩΝ   (συσκευασία 4lt  +/-10%) 

• Να είναι υγρό απορρυπαντικό με 

καλή διασπαστική δράση έναντι 

δύσκολων ρύπων, κατάλληλο για 

αφαίρεση υπολειμμάτων τροφών. 

(π.χ καφέ, τσάι, κόκκινη σάλτσα)                                              

•Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

νερό οποιασδήποτε σκληρότητας.                                                                                               

•Να φέρει αριθμό καταχώρησης στο 

Γ.Χ.Κ                                                                                                                        

•Να είναι κατάλληλο για 

πορσελάνες, κεραμικά, πλαστικά και 

ανοξείδωτο χάλυβα.                                                                                                           

•Να συνοδεύεται από το τεχνικό 

φυλλάδιο οδηγιών,το φύλλο 

δεδομένων ασφαλείας και τις 

οδηγίες προφύλαξης.                                                                                ΛΙΤΡΟ 840 

2.         

ΥΓΡΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 

ΠΙΑΤΩΝ  (συσκευασία 4lt  +/-10%)                                                                                                                         

• Στεγνωτικό και λαμπρυντικό υγρό 

πλυντηρίου πιάτων και ποτηριών για 

ξέπλυμα και γυάλισμα ποτηριών και 

σκευών, ιδανικό για χρήση σε γυαλί, 

πορσελάνη και ανοξείδωτα 

σκεύη,χωρίς να αφήνει ίχνη. 

• Κατάλληλο για χρήση σε όλα τα 

πλυντήρια πιάτων.                                            

• Να μην είναι διαβρωτικό. 

• Να είναι κατάλληλο για χρήση σε 

κάθε σκληρότητα νερού. 

• Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και 

οδηγίες προφύλαξης. 

• Να αναγράφεται η δοσολογία. 

• Να έχει αριθμό καταχώρησης στο 

Γ.Χ.Κ. ΛΙΤΡΟ 800 
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3.         

ΣΚΟΝΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ (Συσκευασία 

20 κιλών  +/-10%).                                                         

• Απορρυπαντικό πλυντηρίου για 

δύσκολους ρύπους σε μορφή σκόνης 

(κόκκοι).                                                                    

• Οι κόκκοι να διαλύονται εύκολα 

στο νερό και να μην συσσωρεύονται 

κατά τη ροή νερού μέσω της ειδικής 

θέσης του απορρυπαντικού στο 

πλυντήριο.                                                                                                                   

• Να είναι κατάλληλο για χρήση σε 

κάθε σκληρότητα νερού. 

• Να κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο 

ασφαλείας. 

• Να αναγράφεται η δοσολογία 

χρήσης.                                                                                                                                                                     

•Να συνοδεύεται απο οδηγίες 

χρήσης και οδηγίες προφύλαξης. 

• Να έχει αριθμό καταχώρησης στο 

Γ.Χ.Κ. ΚΙΛΟ 800 

4.         

ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ   

(Συσκευασία 10 κιλών  +/-10%)                                                                      

• Σκόνη που συνδυάζεται άριστα με 

όλα τα απορρυπαντικά, ενισχύει τη 

δράση του απορρυπαντικού και δρα 

αποτελεσματικά εξαφανίζοντας τους 

πιο δύσκολους λεκέδες, χωρίς να 

αφήνει κατάλοιπα. 

• .Μη τοξικό και μη επικίνδυνο για 

το αναπνευστικό, το δέρμα και τα 

μάτια.                                                                                                                       

•  Να μην είναι διαβρωτικό. 

• Οι λευκαντικοί παράγοντες να 

ενεργοποιούνται ακόμη και σε 

μέτριες θερμοκρασίες. 

• Να δίνονται οδηγίες χρήσης και 

οδηγίες προφύλαξης. 

• Να αναγράφεται η δοσολογία. 

• Να έχει αριθμό καταχώρησης στο 

Γ.Χ.Κ.                                          ΚΙΛΟ 220 
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5.         

ΥΓΡΟ ΑΠΟΡ/ΚΟ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ   (συσκευασία 4lt  +/-

10%)                                                                                   

• Υγρό καθαρισμού κατάλληλο για 

όλες τις επιφάνειες όπως πλακάκια 

δαπέδου, τοίχοι, πλαστικά, 

μάρμαρα, ξύλο  κ.λ.π.                                                                                                      

•Να καθαρίζει σε βάθος χωρίς να 

χρειάζεται ξέβγαλμα και χωρίς να 

αφήνει κατάλοιπα.                                                                                                   

•Μη τοξικό, υποαλλεργικό, με 

δυνατότητα αραίωσης ή μη, να μην 

ξεβάφει χρώματα, λούστρα, βερνίκια 

κ.λ.π.                                                                                                

• Να δίνονται οδηγίες χρήσης και 

οδηγίες προφύλαξης. 

• Να αναγράφεται η δοσολογία. 

• Να έχει αριθμό καταχώρησης στο 

Γ.Χ.Κ.                                  ΛΙΤΡΟ 2620 

6.         

ΥΓΡΟ ΑΠΟΡ/ΚΟ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΕΣ 

ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  

(συσκευασία 4lt  +/-10%).                                                                                                                        

• Υγρό ταχείας απολύμανσης, έτοιμο 

προς χρήση, δραστικό έναντι 

βακτηρίων, μυκητών, 

μυκοβακτηριδίων, ιών κ.λ.π.                                                                                                  

• Να εξατμίζεται εύκολα, να μπορεί 

να χρησιμποποιηθεί χωρίς ξέπλυμα 

και χωρίς να αφήνει υπολείμματα.                                                                                             

• Να μην είναι οξειδωτικό - 

διαβρωτικό.                                                                                                                  

• Να αναγράφεται η δοσολογία, οι 

οδηγίες χρήσης και οι οδηγίες 

προφύλαξης.                                                                                                                  

• Να έχει αριθμό καταχώρησης στο 

Γ.Χ.Κ.                                                                                                                       

• Να έχει άδεια από τον Ε.Ο.Φ. ΛΙΤΡΟ 1060 

7.         

ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ     

(συσκευασία 4lt  +/-10%)                                                                                                                         

• Υγρό καθαριστικό τζαμιών και 

γυάλινων επιφανειών.  

•Ειδική σύνθεση για να βοήθα τον 

καθαρισμό και να μην αφήνει 

θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το 

στέγνωμα. 

•Να δίνονται οδηγίες χρήσεως, 

οδηγίες ασφαλείας και οδηγίες 

προφύλαξης. 

• Να έχει αριθμό καταχώρησης στο 

Γ.Χ.Κ. 
ΛΙΤΡΟ 976 
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8.         

ΥΓΡΟ ΑΠΟΡ/ΚΟ ΠΙΑΤΩΝ    

(συσκευασία 4lt  +/-10%)  Να είναι 

σε υγρή μορφή και με ευχάριστο 

άρωμα.Να καταπολεμά τις 

δυσάρεστες οσμές και να έχει 

ουδέτερο PH.Να ξεπλένεται εύκολα 

και να έχει ισχυρή δράση έναντι 

δύσκολων ρύπων (τσάι-κόκκινη 

σάλτσα).Να είναι φιλικό προς τον 

χρήστη. Nα έχει αριθμό 

καταχώρησης στο Γ.Χ.Κ. Να 

αναγράφεται η δοσολογία, οι 

οδηγίες χρήσεις και οι οδηγίες 

προφύλαξεις. ΛΙΤΡΟ 1336 

9.         

ΧΛΩΡΙΝΗ      (συσκευασία 4lt  +/-

10%)     Λευκαντικό,υγρό 

καθαριστικό με βάση το χλώριο(να 

περιέχει τουλάχιστον 4% ενεργό 

χλώριο),ειδικό για πλακάκια, είδη 

υγιεινής, νεροχύτες και σε όλες τις 

εσωτερικές επιφάνειες ενός χώρου. 

Να έχει αριθμό καταχώρησης στο 

Γ.Χ.Κ. Να αναγράφεται η 

δοσολογία.Να συνοδεύεται από 

οδηγίες χρήσης και οδηγίες 

προφύλαξης.  ΛΙΤΡΟ 1616 

10.      

ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ   ΜΕ ΑΡΩΜΑ 

ΛΕΜΟΝΙ  (συσκευασία 4lt  +/-10%) 

Λευκαντικό,υγρό παχύρευστο  

καθαριστικό με βάση το χλώριο, 

ειδικό για πλακάκια, είδη υγιεινής, 

νεροχύτες και σε όλες τις εσωτερικές 

επιφάνειες ενός χώρου. Να έχει 

αριθμό καταχώρησης στο Γ.Χ.Κ. Να 

συνοδεύεται από  φυλλάδιο 

οδηγιών, οδηγίες προφύλαξης και να 

αναγράφεται η δοσολογία. ΛΙΤΡΟ 3348 

11.      

ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ - Φιάλη με 

αντλία (συσκευασία  500ml  +/-

10%).Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών, με 

καθαριστικές ιδιότητες και ουδέτερο 

PH (5,5).Να είναι ενυδατικό, 

κατάλληλο για συχνή χρήση.Να έχει 

ευχάριστο άρωμα..Να έχει αριθμό 

καταχώρησης στο Γ.Χ.Κ. και στο 

CPNP ως καλλυντικό προϊόν. Να 

συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης και 

οδηγίες προφύλαξης. ΤΕΜΑΧΙΟ 560 

12.      

ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ ΣΕ ΠΛΑΚΕΣ  (100γρ  

+/-10%). Να έχει καθαριστικές 

ιδιότητες και να έχει ευχάριστο 

άρωμα.Να είναι κατάλληλο για 

όλους τους τύπους δέρματος. Να 

είναι ενυδατικό,κατάλληλο για 

συχνή χρήση.  ΤΕΜΑΧΙΟ 220 
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13.      

ΣΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  

(συσκευασία 500γρ  +/-10%). Να έχει 

ισχυρή καθαριστική & απολυμαντική 

δράση. Να είναι ιδανικό για 

επιφάνειες, κουζίνες, μπάνια, 

μάρμαρα, σκεύη. Να έχει αριθμό 

καταχώρησης στο Γ.Χ.Κ. Να δίνονται 

οι οδηγίες χρήσης, οι οδηγίες 

προφύλαξης και η δοσολογία. ΤΕΜΑΧΙΟ 300 

14.      

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΤΖΕΛ 

(συσκευασία  1 lt  +/-10%) 

Αλκοολούχο διάλυμα ταχείας 

αντισηψίας, κατάλληλο για υγιεινή 

αντισηψία των χεριών με εντριβή. 

Να έχει πολύ καλή συμβατότητα με 

το δέρμα, αφήνοντας στα χέρια και 

στο δέρμα ένα διακριτικό άρωμα. Να 

έχει γνωστοποίηση από τον ΕΟΦ και 

καταχώρηση στο CPNP.                                               ΛΙΤΡΟ 665 

15.      

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ  (συσκευασία  

500ml  +/-10%)   Να είναι ιδανικό για 

την ασφαλή αντισηψία των χεριών 

σε οποιοδήποτε χώρο ή περίσταση. 

Με βασικό συστατικό την αιθανόλη 

να διαθέτει ευρύ φάσμα δράσης:  

-Βακτηριοκτόνο 

-Μυκητοκτόνο 

-φυματιοκτόνο 

-ιοκτόνο  

-μυκοβακτηριοκτόνο 

-κατά των ζυμομυκήτων                                                                                  

Να είναι κατάλληλο για συχνή χρήση 

ακόμη και από άτομα με ευαίσθητη 

επιδερμίδα και να περιέχει 

παράγοντες που περιποιούνται και 

ενυδατώνουν το δέρμα. Να 

συμπεριλαμβάνεται αντλία έγχυσης.                
ΤΕΜΑΧΙΟ 872 

16.      

ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

(συσκευασία  500γρ  +/-10%)   Κρέμα 

βαθέως καθαρισμού για το μπάνιο, 

την κουζίνα και για όποιο 

αντικείμενο χρειάζεται καθαρισμό 

χωρίς φθορά στο υλικό. Να είναι 

ιδανική για μπαταρίες μπάνιου και 

φιλική με τα επισμαλτωμένα είδη 

υγιεινής, χωρίς να χαράσσει. ΤΕΜΑΧΙΟ 530 
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17.      

ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ       

(συσκευασία  500 ml  +/-10%)                                                                     

Γυαλιστικό καθαριστικό για 

ανοξείδωτες επιφάνειες. Έτοιμο 

προς χρήση.Να απομακρύνει 

σημάδια από τις επιφάνειες και να 

καθαρίζει αποτελεσματικά άλατα, 

οργανικούς και ανόργανους 

ρύπους.Να διαλύει άλατα και 

λίπη.Να μην προσβάλει τα συνήθη 

μέταλλα (αλουμίνιο κλπ), 

ανοξείδωτες επιφάνειες και 

πλαστικά.Να δίνονται οδηγίες 

χρήσεως και οδηγίες ασφαλείας. Να 

φέρει σήμανση CE.  ΤΕΜΑΧΙΟ 35 

18.      

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΧΑΛΙΑ    

(συσκευασία  500 ml   +/-10%).  Υγρό 

απορρυπαντικό χαμηλού αφρισμού, 

για καθαρισμό χαλιών. Να 

απομακρύνει δύσκολους λεκέδες 

χωρίς να φθείρει τις ίνες.  Να είναι 

κατάλληλο για κάθε απόχρωση 

χαλιών και υφασμάτων, χωρίς να 

επηρεάζει τα χρώματα. Να δίνονται 

οδηγίες χρήσης και οδηγίες 

προφύλαξης. ΤΕΜΑΧΙΟ 20 

19.      

ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ (συσκευασία 5 

lt  +/-10%) Υγρή παρκετίνη για ξύλινα 

πατώματα. Με ουδέτερο pH και 

καλή διασπαστική δράση έναντι 

δύσκολων ρύπων, κατάλληλη για 

αφαίρεση υπολειμμάτων. ΛΙΤΡΟ 35 

20.      

ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ (συσκευασία 

4lt  +/-10%) Μαλακτικό ρούχων με 

ευχάριστο άρωμα. Με κύρια δράση 

τη λίπανση των ινών των 

υφασμάτων, µε αποτέλεσμα να 

µειώνεται η φθορά από τα 

πλυσίματα, να αποτρέπεται το 

μπέρδεμα των ινών και να 

εμποδίζεται η ανάπτυξη στατικού 

ηλεκτρισμού. Το προϊόν  να είναι 

δερματολογικά ελεγμένο και να 

θεωρείται υπο-αλλεργικό. ΛΙΤΡΟ 215 

21 

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ  (συσκευασία 4lt  

+/-10%). Υγρό κρεμοσάπουνο 

χεριών, με καθαριστικές ιδιότητες 

και ουδέτερο PH , χωρίς 

φορμαλδεϋδη. Να είναι ενυδατικό, 

κατάλληλο για συχνή χρήση.Να έχει 

ευχάριστο άρωμα..Να έχει αριθμό 

καταχώρησης στο Γ.Χ.Κ. και στο 

CPNP ως καλλυντικό προϊόν. Να 

συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης και 

οδηγίες προφύλαξης. ΛΙΤΡΟ 1747 

    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  
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    ΦΠΑ 24% 

    ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

 

 

 

*ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ:……..……………………………….…………………………………………                                                                                            
 
*Φ.Π.Α. 24%:……………………………………………………………………………………………………. 
               
*ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:…………………………………………………………………………………………….. 
* Αριθµητικά και ολογράφως 

 
Βόλος  ……/……./2019 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
 
 

(Υπογραφή – Σφραγίδα) 
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