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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΤΟΥ»
(Αφορά μόνο τις ομάδες Α1, Α2.1, Α5,
Β1, Γ1, Δ1 και ΣΤ1.)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης
διακηρύσσει Διεθνή Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάση τιμής για τη
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ» προϋπολογισμού 500.550,69 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%, διάρκεια εκτέλεσης
τριών ετών από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ και θα χρηματοδοτηθεί από
πιστώσεις των οικονομικών ετών 2019, 2020, 2021 του Δήμου και των Νομικών προσώπων του,
για τις ομάδες που στην προηγούμενη διαδικασία σύναψης σύμβασης κρίθηκαν άγονες, ήτοι

Α1, Α2.1, Α5, Β1, Γ1, Δ1 και ΣΤ1.
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα
με την υπ’ αριθ. 401/2018 Α.Ο.Ε. «Έγκριση όρων διακήρυξης-τεχνικών προδιαγραφών, ανοικτού
δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που αφορά την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας &
ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του», με αρ. μελ.
29/2018», την υπ’ αριθ. 252/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας
του διαγωνισμού καθώς και την υπ’ αριθ. 142/2019 ΑΟΕ (ΑΔΑ: 6644ΩΚ3-5Μ9) «Ματαίωση της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης με ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση και
1
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από STAVROS
TZOULAKIS
Ημερομηνία: 2019.09.27 12:09:53 EEST

επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του».
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Τα έγγραφα του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στη
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της οποίας θα γίνεται
υποχρεωτικά η ηλεκτρονική ενημέρωση των ενδιαφερόμενων και η παραλαβή της διακήρυξης
και των τευχών του διαγωνισμού καθώς και η υποβολή προσφοράς από τον κάθε συμμετέχοντα
οικονομικό φορέα, σύμφωνα με της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης» και της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Επίσης, όλα τα
έγγραφα του διαγωνισμού θα αναρτηθούν συμπληρωματικά και στην επίσημη ιστοσελίδα του
Δήμου Νέας Σμύρνης www.neasmyrni.gr. Οι ημερομηνίες έχουν ως εξής:
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

27-09-2019
Στις 15:00

28-09-2019
στις 09:00

12-10-2019
στις 17:00

15-10-2019
Στις 10:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
 Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό
σύστημα ΕΣΗΔΗΣ που διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, κατέχουν τα προσόντα και
υποβάλλουν όλα τα απαιτούμενα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με τους όρους
διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.


Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική
επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσοστό 2% χωρίς ΦΠΑ, όπως αναλυτικά
περιγράφεται στην παρ. 2.2.2 των όρων διακήρυξης.



Ο κάθε συμμετέχων οικονομικός φορέας μπορεί να καταθέσει προσφορά για μία ή για
περισσότερες ή για όλες τις ομάδες. Η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών /
ποσοτήτων που περιλαμβάνονται σε κάθε ομάδα, για την οποία συμμετέχει ο
διαγωνιζόμενος προμηθευτής. Σε ότι αφορά τις ομάδες οι οποίες περιλαμβάνουν
σακούλες και σάκους απορριμμάτων, ο οικονομικός φορέας που επιθυμεί να καταθέσει
προσφορά, υποχρεούται όπως η προσφορά του αυτή καλύπτει τόσο το σύνολο των
ειδών / ποσοτήτων όσο και όλες τις ομάδες με τις σακούλες και τους σάκους
απορριμμάτων.



Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για
διάστημα 12 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η παράταση της
ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό
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διάστημα 6 μηνών σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ.4 του ν.4412/2016.


Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την
υπογραφή της σύμβασης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Συνεδρίαση 40η της 17-12-2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικό από την 40η Συνεδρίαση της 17-12-2018 της Οικονομικής Επιτροπής.
Αρ. Απόφασης: 401/2018
Περίληψη: Έγκριση όρων διακήρυξης-τεχνικών προδιαγραφών, ανοικτού δημόσιου
ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που αφορά την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού
για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του», με αρ. μελ. 29/2018.
Στη Νέα Σμύρνη σήμερα την 17-12-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00΄ συνήλθε η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Νέας Σμύρνης, στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 14, 6ος
όροφος, αποτελούμενη από τους:
1. ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ
ΠΡΟΕΔΡΟ – ΔΗΜΑΡΧΟ
2. ΓΙΑΤΖΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
3. ΤΣΟΥΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
4. ΔΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
5. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
6. ΚΟΥΠΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
οι οποίοι κλήθηκαν με την υπ’ αρ. πρωτ. 28383/13-12-2018 πρόσκληση του Προέδρου-Δημάρχου
αυτής.
Η Αντιπρόεδρος του Σώματος κ. Τσαμασίρου Ρουμπίνη και τα τακτικά μέλη κ.κ. Καστόρης Θεόδωρος
και Ιακωβάκη Μαρίνα απουσίαζαν λόγω κωλύματος, αν και νόμιμα κλήθηκαν.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού βρέθηκε σε απαρτία με τα πιο πάνω μέλη, προέβη στην συζήτηση επί
του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Κύριε Πρόεδρε,
Σας υποβάλουμε τους Όρους Διακήρυξης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 29/2018
μελέτης Δ/νσης Οικονομικών - Τμήμα Προμηθειών για την προμήθεια με γενικό τίτλο «Προμήθεια
ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις Ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του»
και παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Σώμα να πάρει απόφαση για:
Την έγκριση των Όρων Διακήρυξης - Τεχνικών Προδιαγραφών για το Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό της
υπ’ αριθ. 29/2018 μελέτης Δ/νσης Οικονομικών - Τμήμα Προμηθειών για την προμήθεια με γενικό
τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις Ανάγκες του Δήμου και των Νομικών
Προσώπων του».
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
 τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3463/06 και τις διατάξεις του άρ. 72 του Ν.3852/10
 τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
 την υπαρ. 252/2018 Α.Δ.Σ. περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών
καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των ΝΠΔΔ αυτού», ετών 20192020-2021 με τη διαδικασία του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
 την υπαρ. 29/2018 συνημμένη μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών - Τμήμα Προμηθειών
 το συνημμένο σχέδιο των όρων διακήρυξης
Μετά από διαλογική συζήτηση,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει ομόφωνα:
Α. την υπαρ. 29/2018 παρακάτω μελέτη & τις τεχνικές προδιαγραφές της Δ/νσης Οικονομικών - Τμήμα
Προμηθειών, του Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού, που αφορά την προμήθεια με γενικό τίτλο
«Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις Ανάγκες του Δήμου και των Νομικών
Προσώπων του», με αρ. μελ. 29/2018:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ: 625.455,09 €
Φ.Π.Α. 24%: 150.109,22 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 775.564,31 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις
ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του».
Αναλυτικότερα:
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ:
ΟΜΑΔΑ Α1.: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ)
Προμήθεια ειδών καθαριότητας: για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών του
Δήμου σε είδη καθαριότητας.
ΟΜΑΔΑ Α2.1, Α2.2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ (ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ)
Προμήθεια ειδών καθαριότητας & υγιεινής κοινωνικού παντοπωλείου: για την μερική ανακούφιση
ενδεών δημοτών και κατοίκων Νέας Σμύρνης με την παροχή δωρεάν ειδών καθαριότητας & υγιεινής,
κατόπιν συγκεκριμένων κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων.
ΟΜΑΔΑ Α3.: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ)
Προμήθεια σάκων απορριμμάτων: για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Υπηρεσίας
Καθαριότητας.
ΟΜΑΔΑ Α4.: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
Προμήθεια σάκων απορριμμάτων: για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Υπηρεσιών
Νεκροταφείου.
ΟΜΑΔΑ Α5.: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
Προμήθεια ειδών καθαριότητας: για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Υπηρεσιών
Νεκροταφείου.
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.:
ΟΜΑΔΑ Β1, Β2: Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού – υγιεινής: για τις ανάγκες των
παιδικών σταθμών και των Κ.Α.Π.Η.
ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ν.Π.Δ.Δ.:
ΟΜΑΔΑ Γ1, Γ2: Προμήθεια ειδών υλικών καθαριότητας & ευπρεπισμού: για τις ανάγκες του
παιδικού σταθμού.
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.:
ΟΜΑΔΑ Δ1, Δ2: Προμήθεια υλικών καθαριότητας: για τις ανάγκες των πολιτιστικών και των
αθλητικών εγκαταστάσεων.
ΕΝΙΑΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α’ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.
ΟΜΑΔΑ Ε1, Ε2: Προμήθεια ειδών υλικών καθαριότητας & ευπρεπισμού: για τις ανάγκες της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης .
ΕΝΙΑΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Β’ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.
ΟΜΑΔΑ ΣΤ1, ΣΤ2: Προμήθεια ειδών υλικών καθαριότητας & ευπρεπισμού: για τις ανάγκες της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάση
τιμής.
Αναλυτικά, το αντικείμενο και οι απαιτήσεις των ζητούμενων ειδών και οι τεχνικές προδιαγραφές
αυτών, περιγράφονται στο παράρτημα τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας μελέτης.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 καθώς και όλες τις
διατάξεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
Ο προϋπολογισμός της ανέρχεται σε # 775.564,31 € # συμπερ. του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τους
Κ.Α.Ε.: 10.6634.0002 - 15.6699.0020 - 20.6634.0004 - 45.6634.0002 - 45.6635.0001 για το ΔΗΜΟ,
15.6634.0001 για το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΠΔΔ, 15.6634.0001 για
το ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΝΠΔΔ,
15.6634.0001 για τον ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΝΠΔΔ και τις προβλέψεις των ΝΠΠΔ
Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών, προϋπολογισμό Οικονομικών ετών 20192020-2021.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΟΣ
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

6

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ
ΟΜΑΔΑ Α1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ)
Κ.Α.Ε. 10.6634.0002 Προμήθεια ειδών καθαριότητας
Α/Α
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
M. M.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών 250 ml. Καθαρίζει
Απολυμαντικό χεριών –
και φροντίζει το δέρμα, επιπλέον προσφέρει
1
ΤΕΜ.
Υγρό κρεμοσάπουνο 250ml
ανώτερη προστασία απομακρύνοντας μικρόβια
και βακτηρίδια. Δερματολογικά ελεγμένο.
Γάντια μιας χρήσης των 100 τεμαχίων από
Γάντια μιας χρήσης latex μέγεθος
2
ΤΕΜ. φυσικό λατέξ με πούδρα με βάση το καλαμπόκι
medium (συσκ. 100 τεμ.)
- άμυλο.
Γάντια κουζίνας 1 ζεύγος, υψηλής αντοχής με
Γάντια κουζίνας, ζευγάρι, μέγεθος
3
ΤΕΜ. ανατομικό σχεδιασμό. Μη τοξικά με βαμβακερή
large
φόδρα.
Γάντια κουζίνας 1 ζεύγος, υψηλής αντοχής με
Γάντια κουζίνας, ζευγάρι, μέγεθος
4
ΤΕΜ. ανατομικό σχεδιασμό. Μη τοξικά με βαμβακερή
medium
φόδρα.
Επαγγελματικό καρότσι σφουγγαρίσματος 25 lt.
Επαγγελματικό καρότσι
5
ΤΕΜ. Με μονό πλαστικό κάδο πολύ ανθεκτικό και
σφουγγαρίσματος μονό
πρέσα στυψίματος. Με ανθεκτική βολική λαβή.
Κατσαριδοκτόνο: Εντομοκτόνο σπρέυ, 300 ml
Κατσαριδοκτόνο εντομοκτόνο
6
ΤΕΜ. καταπολεμά γρήγορα και αποτελεσματικά τα
σπρέυ 300 ml
έρποντα έντομα χωρίς άρωμα.
Κουβάς σφουγγαρίσματος
Κουβάς σφουγγαρίσματος στρογγυλός με
7
ΤΕΜ.
(Στίφτης) οβάλ16lt
στίφτη, 7lt. Ανθεκτική λαβή.
Κρεμοσάπουνο χεριών. Με διακριτικό άρωμα,
8 Κρεμοσάπουνο 1lt
ΤΕΜ.
ήπιο καθαριστικό που δεν ερεθίζει το δέρμα.
Κρεμοσάπουνο χεριών με αντλία. Με διακριτικό
9 Κρεμοσάπουνο με αντλία 250 ml
ΤΕΜ. άρωμα, ήπιο καθαριστικό που δεν ερεθίζει το
δέρμα.
Μεταλλικό Κοντάρι με μηχανισμό
Κοντάρι αλουμινίου για επαγγελματική
10 για επαγγελματική σφουγγαρίστρα ΤΕΜ.
σφουγγαρίστρα, 1,2m, μεγάλης αντοχής.
1,2m
Μπουκάλι με αντλία για
11
ΤΕΜ. Μπουκάλι με αντλία για κρεμοσάπουνο 250ml
κρεμοσάπουνο 250ml
Οινόπνευμα λευκό 200ml, 95ο
Οινόπνευμα λευκό 200ml, 95ο βαθμών,
12
ΤΕΜ.
βαθμών
μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη.
Πανάκια καθαρισμού με μικροΐνες
Πανάκια καθαρισμού με μικροΐνες για
13 για απομάκρυνση σκόνης, μεσαίο
ΤΕΜ.
απομάκρυνση σκόνης, μεσαίο μέγεθος.
μέγεθος
Παρκετέζα με βάση και μεταλλικό
Παρκετέζα με βάση και μεταλλικό κοντάρι (σετ).
14 κοντάρι (σετ). Παρκετέζα 60 cm και ΤΕΜ. Παρκετέζα 60 cm και μεταλλικό κοντάρι 130
μεταλλικό κοντάρι 130 cm
cm, βαμβακερή.
7

15

16
17
18

Πιγκάλ τουαλέτας με πλάτη
Ποτήρια πλαστικά (συσκ. των 50
τεμ.)
Σκόνη γενικού καθαρισμού με
λευκαντική δράση 500 gr
Σκούπα με κοντάρι 130cm

ΤΕΜ.

ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

19

Σπογγοπετσέτα μεγάλου μεγέθους
30Χ35 cm

ΤΕΜ.

20

Σφουγγάρια πιάτων με φιμπρα

ΤΕΜ.

21

Σφουγγαρίστρα γίγας

ΤΕΜ.

22

Υγρή παρκετίνη 1lt

ΤΕΜ.

23

Υγρό γενικού Καθαρισμού 4lt

ΤΕΜ.

24

Υγρό καθαριστικό για τα άλατα
750 ml

ΤΕΜ.

25

Υγρό πιάτων (στο χέρι) 1lt

ΤΕΜ.

26

Υγρό τζαμιών 750 ml με
ψεκαστήρα

ΤΕΜ.

27

Φαράσια ορθοπεδικά με κοντάρι

ΤΕΜ.

28

Χαρτί υγείας (σε συσκ. των 8 τεμ.)

ΤΕΜ.

29

Χειροπετσέτες ζικ ζακ (Α'
ποιότητας) (20Χ200 τεμ. σε κιβ.)

ΤΕΜ.

Πιγκάλ τουαλέτας, από πλαστικό, με βάση
στήριξης όπου θα τοποθετείται το βουρτσάκι ,
σκληρό, υψηλής ποιότητας και ανθεκτικό στις
προσκρούσεις.
Ποτήρια πλαστικά 250cc σε συσκευασία των 50
τεμαχίων, κατάλληλο για πόσιμη χρήση.
Σκόνη γενικού καθαρισμού με λευκαντική
δράση 500 gr.
Σκούπα με κοντάρι 130 cm.
Σπογγοπετσέτα μεγάλου μεγέθους 30Χ35 cm
περίπου. Υψηλή απορροφητικότητα για άμεση
συλλογή υγρών.
Σφουγγάρια με φίμπρα, για καθαρισμό
διαφόρων επιφανειών με ανθεκτικότητα σε
καθαριστικά
και
απολυμαντικά,
για
αποκόλληση ρύπων, διαστάσεων 7x14x3cm
περίπου.
Σφουγγαρίστρα βιδωτή. Μεγάλης αντοχής,
απορροφητική.
Υγρή παρκετίνη 1lt. Καθαρίζει φυσικά και
υγιεινά όλες τις ξύλινες επιφάνειες.
Υγρό γενικού καθαρισμού 4 lt με άρωμα
φρεσκάδας από φυτικά συστατικά, καθαρίζει
φυσικά και υγιεινά όλες τις σκληρές πλενόμενες
επιφάνειες: πατώματα, πλακάκια και βαμμένο
ξύλο, χωρίς να αφήνει υπολείμματα χημικών.
Οικονομικό στη χρήση.
Υγρό καθαριστικό για τα άλατα 750 ml.
Για πλύσιμο στο χέρι 1 lt, με άρωμα φρεσκάδας
από φυτικά συστατικά. Αποτελεσματικό με τη
βρωμιά και τα λίπη, φιλικό με το δέρμα, δεν
αφήνει υπολείμματα χημικών. Καθαρίζει
αποτελεσματικά χωρίς να παράγει υπερβολικές
φυσαλίδες.
750 ml με ψεκαστήρα για ευκολότερη χρήση με
άρωμα φρεσκάδας από φυτικά συστατικά
προσφέρει αστραφτερό αποτέλεσμα σε τζάμια,
καθρέπτες, γυαλί και χρώμιο, χωρίς να αφήνει
κηλίδες στις επιφάνειες.
Φαράσι πλαστικό με ορθοπεδικό κοντάρι
πλαστικό. Εύκολο στη χρήση.
Χαρτί υγείας με βάρος ρολού 120 ±5% δίφυλλο
από 100% φυσική χαρτομάζα σε συσκευασία
των 8 ρολών κατάλληλο για όλους τους
κοινόχρηστους χώρους.
Χειροπετσέτες ζικ – ζακ σε κιβώτιο των 20
πακέτων με 200 διπλά φύλλα ανά πακέτο. Οι
χειροπετσέτες θα είναι Ά ποιότητας , γκοφρέ
8

30

Χλωρίνη απλή 2lt

ΤΕΜ.

31

Ξεσκονόπανο

ΤΕΜ.

32

Ξεσκονόπανο

ΤΕΜ.

A/
A

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10
11

λευκού
χρώματος,
γρήγορου
και
αποτελεσματικού στεγνώματος.
Χλωρίνη απλή υγρής μορφής 2lt. Καθαρίζει,
λευκαίνει, απολυμαίνει. Κατάλληλη για
λεύκανση ρούχων για πλύσιμο στο χέρι και για
τους χώρους του σπιτιού.
Ξεσκονόπανο (πακέτο 1 λαβή & 5
ανταλλακτικά).
Ξεσκονόπανο (πακέτο 10 ανταλλακτικά).

ΟΜΑΔΑ Α2.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ (ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ)
Κ.Α.Ε. 15.6699.020 Προμήθεια ειδών καθαριότητας & υγιεινής κοινωνικού παντοπωλείου
Μ.Μ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
.
Αλάτι πλυντηρίου πιάτων σε σκόνη 2,5 kg.
Προστατεύει τα ποτήρια από τη μόνιμη φθορά
ΤΕΜ
Αλάτι πλυντηρίου πιάτων 2,5kg
του γυαλιού και τα χρώματα και δίνει λάμψη.
.
Συντηρεί το πλυντήριο πιάτων για περισσότερο
καιρό.
Αλουμινόχαρτο 50mΧ30cm, κατάλληλο για την
ΤΕΜ
Αλουμινόχαρτο 50mΧ30cm
υγιεινή προστασία και συντήρηση των
.
τροφίμων.
Αντικολλητικό χαρτί (λαδόκολλα 8mX30cm)
Αντικολλητικό χαρτί (λαδόκολλα
ΤΕΜ
υψηλής αντοχής και ποιότητας για κάθε είδους
8mX30cm)
.
ταψί και φούρνο.
Σπογγοπετσέτα μεγάλου μεγέθους 30Χ35cm
Σπογγοπετσέτα μεγάλου μεγέθους
ΤΕΜ
περίπου. Υψηλή απορροφητικότητα για άμεση
30Χ35cm
.
συλλογή υγρών.
Απορρυπαντικό με λεμόνι
ΤΕΜ
Καθαριστικό παχύρευστο με λεμόνι 500gr.
παχύρευστο 500gr
.
Αποφρακτικό σωληνώσεων νιπτήρων σε σκόνη
60-80gr, κατάλληλο να διαλύει αμέσως λίπη,
Αποφρακτικό σωληνώσεων νιπτήρων ΤΕΜ
κατάλοιπα τροφίμων, πουρί, ακαθαρσίες και
σε σκόνη 60-80gr
.
όλα τα οργανικά υλικά, χωρίς να βλάπτει τους
πλαστικούς σωλήνες.
Γάντια κουζίνας 1 ζεύγος, υψηλής αντοχής με
Γάντια κουζίνας, ζευγάρι, μέγεθος
ΤΕΜ
ανατομικό σχεδιασμό. Μη τοξικά με βαμβακερή
medium
.
φόδρα.
Γάντια μιας χρήσης των 100 τεμαχίων από
Γάντια μιας χρήσης μέγεθος large
ΤΕΜ
φυσικό λατέξ με πούδρα με βάση το καλαμπόκι
(100 τεμ.)
.
- άμυλο.
Γάντια μιας χρήσης των 100 τεμαχίων από
Γάντια μιας χρήσης μέγεθος small
ΤΕΜ
φυσικό λατέξ με πούδρα με βάση το καλαμπόκι
(100 τεμ.)
.
- άμυλο.
Σφουγγαρίστρα
επαγγελματική,
Επαγγελματική σφουγγαρίστρα
ΤΕΜ αντιβακτηριδιακή, βάρος 400gr χοντρό νήμα,
χοντρό νήμα 400gr.
.
μήκος 75cm και πλάτος 11cm. Μεγάλης
αντοχής, πολύ απορροφητική.
Επαγγελματικό Γάντι Φούρνου ΤΕΜ Επαγγελματικό Γάντι Φούρνου - Μήκος:
9

Μήκος: 360mm

.

12

Κάδος απορριμμάτων με ρόδες και
πεντάλ 120lt

ΤΕΜ
.

13

Καθαριστικά για τα άλατα 0,5lt

ΤΕΜ
.

14

Καθαριστικό WC 750 ml (Παπί)

15
16
17

Καπάκι στρογγυλό για μπολ ή κεσέ
640 cc πλαστικό
Κοντάρια για σφουγγαρίστρες νίκελ
1.40m
Κουβάς σφουγγαρίσματος (Στίφτης)
οβάλ16lt

18

Λεκάνη μεγάλη

19

Λιποκαθαριστικό φούρνου 600ml με
ψεκαστήρα

20

Μαλακτικό ρούχων 1,5 lt

21

Μικροβιοκτόνο απολυμαντικό σε
σπρέυ 400ml

ΤΕΜ
.
ΤΕΜ
.
ΤΕΜ
.
ΤΕΜ
.
ΤΕΜ
.
ΤΕΜ
.

ΤΕΜ
.

ΤΕΜ
.

22

Μπολ ή κεσές φαγητού στρογγυλό
640 cc πλαστικό

ΤΕΜ
.

23

Οδοντόκρεμα κλασσική 75 ml

ΤΕΜ
.

24

Πιγκάλ τουαλέτας με πλάτη

ΤΕΜ
.

360mm. Ανθεκτικό στη θερμότητα με
επίστρωση σιλικόνης, 100% βαμβακερό
εξωτερικό ύφασμα και σιλικόνη αντιολισθητική.
Πλαστικός κάδος απορριμμάτων 120 lt με
μεγάλες ρόδες επενδεδυμένες με λάστιχο,
μεγάλο καπάκι και μεταλλικό πεντάλ ποδιού
ώστε να μην έρχεστε σε επαφή με τον κάδο
κατά την χρήση και με χειρολαβή στο πίσω
μέρος
Καθαριστικό για άλατα 0,5 lt. Απομακρύνει τα
άλατα αποτελεσματικά, δημιουργεί ένα
προστατευτικό φιλμ πάνω στις επιφάνειες,
εμποδίζει τη γρήγορη επανεμφάνισή τους.
Καθαριστικό WC 750 ml (ΠΑΠΙ).
Καπάκι στρογγυλό για μπολ ή κεσέ 640 cc
πλαστικό
Κοντάρι
μεταλλικό
νίκελ
1,40m
για
σφουγγαρίστρα.
Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός με στίφτη,
οβάλ 16 lt. Ανθεκτική λαβή.
Λεκάνη πλαστική μεγάλη.
Λιποκαθαριστικό
φούρνου
600ml
με
ψεκαστήρα. και 100% λιποκαθαριστική δράση
Μαλακτικό 1,5 lt σε υγρή μορφή με άρωμα
φρεσκάδας από φυτικά συστατικά. Μαλακώνει
και φρεσκάρει φυσικά τα ρούχα, κάνει το
σιδέρωμα ευκολότερο. Ιδανικό και για πλύσιμο
στο χέρι. Δεν χρησιμοποιείται αδιάλυτο
κατευθείαν στα ρούχα.
Μικροβιοκτόνο απολυμαντικό σε σπρέυ 400ml.
Το σκεύος να είναι κατασκευασμένο από
πλαστικό και να είναι κατάλληλο για επαφή με
τρόφιμα. Το μπολ να είναι κατάλληλο για ζεστά
ή κρύα φαγητά, όπως σούπες, όσπρια, λαδερά
αλλά και για στερεά. Το καπάκι του να κλείνει
ερμητικά ασφαλίζοντας το περιεχόμενο του,
καθιστώντας το σκεύος κατάλληλο για
μεταφορά φαγητού. Να έχει χωρητικότητα 640
cc, περίπου μισό κιλό υγρό. Η διάμετρος του
στη βάση να είναι 11 εκατοστά, στο άνοιγμα
12,5 και να έχει ύψος 6 εκατοστά.
Οδοντόκρεμα κλασσική 75 ml με αριθμό
γνωστοποίησης από τον ΕΟΦ, σύμφωνα με τις
σχετικές οδηγίες από Ε.Ε.
Πιγκάλ τουαλέτας, από πλαστικό, με βάση
στήριξης όπου θα τοποθετείται το βουρτσάκι ,
10

Ποτήρια πλαστικά σε συσκ.των 50
τεμ.
Ρολό κουζίνας (800gr το τεμ) επαγ/κό
Α! λευκό γκοφρέ

ΤΕΜ
.
ΤΕΜ
.

27

Ρολό περφόρε

ΤΕΜ
.

28

Σκεύος αλουμινίου με καπάκι, μιας
χρήσης, 690cc

ΤΕΜ
.

29

Σκόνη πλυντηρίου ρούχων (3 kg.)

ΤΕΜ
.

30

Σκούπα με κοντάρι

ΤΕΜ
.

31

Σκούπα μαγνητική ανταλλακτικό
χωρίς κοντάρι

ΤΕΜ
.

32

Στεγνωτικό γυαλιστικό πιάτων
πλυντηρίου 4lt

ΤΕΜ
.

33

Συνδετήρας για επαγγελματικές
σφουγγαρίστρες 14cm

ΤΕΜ
.

34

Σύρμα καθαρισμού επαγγελματικό
inox 30gr

ΤΕΜ
.

35

Σφουγγάρια πιάτων με φίμπρα

ΤΕΜ
.

36

Υγρό γενικού καθαρισμού (1lt.)

ΤΕΜ
.

37

Υγρό για πλυντήριο πιάτων 4lt

ΤΕΜ
.

38

Υγρό πιάτων (στο χέρι) 1lt

ΤΕΜ
.

25
26

σκληρό, υψηλής ποιότητας και ανθεκτικό στις
προσκρούσεις
Ποτήρια πλαστικά 250cc σε συσκευασία των 50
τεμαχίων, κατάλληλο για πόσιμη χρήση.
Απορροφητικό,
ανθεκτικό,
πολλαπλών
εφαρμογών υψηλής απόδοσης.
Συσκευασία ρολού 10m, Φυσικό προϊόν
κατασκευασμένο από βαμβάκι και κυτταρίνη,
υψηλής απορροφητικότητας έως και 11 φορές
το βάρος του σε νερό.
Σκεύος αλουμινίου με καπάκι, μιας χρήσης,
690cc
Σκόνη πλυντηρίου (3 kg.) σκληρό με τη βρωμιά,
απαλό με τα ρούχα και το δέρμα. Χωρίς
φωσφορικά και οπτικά λευκαντικά. Ιδανικό για
όλα τα λευκά και χρωματιστά.
Σκούπα με κοντάρι 130 cm.
Σκούπα μαγνητική ανταλλακτικό χωρίς κοντάρι
με μακρύ τρίχωμα για εσωτερικούς και
εξωτερικούς χώρους.
Στεγνωτικό 4 lt, δεν αφήνει γραμμές και
στίγματα στα σερβίτσια και εμποδίζει την
εμφάνιση αλάτων. Χρησιμοποιείται μόνο σε
επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων.
Με επαγγελματικό σύστημα συγκράτησης στο
κοντάρι. Με βιδωτό σφυρίχτρα και πλαστικό
πίρο.
Σύρμα καθαρισμού επαγγελματικό 30gr, σε
σχήμα φωλιάς από ανοξείδωτο ατσάλι, μεγάλης
αντοχής.
Σφουγγάρια με φίμπρα, για καθαρισμό
διαφόρων επιφανειών με ανθεκτικότητα σε
καθαριστικά και απολυμαντικά, για
αποκόλληση ρύπων, διαστάσεων 7x14x3cm
περίπου.
Υγρό γενικού καθαρισμού 1lt με άρωμα
φρεσκάδας από φυτικά συστατικά, καθαρίζει
φυσικά και υγιεινά όλες τις σκληρές πλενόμενες
επιφάνειες: πατώματα, πλακάκια και βαμμένο
ξύλο, χωρίς να αφήνει υπολείμματα χημικών.
Οικονομικό στη χρήση.
Υγρό πλυντηρίου πιάτων 4lt. Μικρή ποσότητα
δίνει πλούσιο αφρό απομακρύνοντας ξεραμένα
λίπη και δυσάρεστες οσμές, χαρίζοντας λάμψη
δίχως
στίγματα
στα
σκεύη.
Δραστικό, αποτελεσματικό.
Για πλύσιμο στο χέρι 1lt., με άρωμα φρεσκάδας
από φυτικά συστατικά. Αποτελεσματικό με τη
11

39

Υγρό τζαμιών 500ml με ψεκαστήρα

ΤΕΜ
.

40

Φαράσι ορθοπεδικό με κοντάρι

ΤΕΜ
.

41

Φιλμ τροφίμων 250 m Χ 30cm

ΤΕΜ
.

42

Χαρτί υγείας τριπλό (συσκ. 12τμχ.)

ΤΕΜ
.

43

Χαρτοπετσέτες εστιατορίου (5 πακ.
750φυλ.) μαλακή σε κιβ. 24x24

ΤΕΜ
.

44

Χλωρίνη 750 ml (σε τεμ. Παχύρευστη)

ΤΕΜ
.

45

Χλωρίνη απλή 2lt

ΤΕΜ
.

βρωμιά και τα λίπη, φιλικό με το δέρμα, δεν
αφήνει υπολείμματα χημικών. Καθαρίζει
αποτελεσματικά χωρίς να παράγει υπερβολικές
φυσαλίδες.
Υγρό τζαμιών 0,500 ml με ψεκαστήρα για
ευκολότερη χρήση με άρωμα φρεσκάδας από
φυτικά συστατικά προσφέρει αστραφτερό
αποτέλεσμα σε τζάμια, καθρέπτες, γυαλί και
χρώμιο, χωρίς να αφήνει κηλίδες στις
επιφάνειες.
Φαράσι πλαστικό με ορθοπεδικό κοντάρι
πλαστικό. Εύκολο στη χρήση.
Φιλμ τροφίμων 250m Χ 30cm, διαφανές,
μεγάλης ελαστικότητας και αντοχής για να
εφάπτει καλύτερα στα σκεύη.
Χαρτί υγείας τριπλό (συσκ. 12τμχ.) από 100%
φυσική χαρτομάζα σε συσκευασία των 12
ρολών,
κατάλληλο
για
όλους
τους
κοινόχρηστους χώρους.
Χαρτοπετσέτα εστιατορίου μαλακή, 5 πακέτα Χ
750 φύλλα το κιβώτιο, μονόφυλλες 24Χ24 cm.,
λευκού
χρώματος,
κατάλληλες
για
επαγγελματική και οικιακή χρήση.
750 ml καθαρίζει, λευκαίνει και απολυμαίνει
όλες τις επιφάνειες. Σε παχύρρευστη μορφή για
καλύτερη και ευκολότερη χρήση.
Χλωρίνη απλή υγρής μορφής 2lt. Καθαρίζει,
λευκαίνει, απολυμαίνει. Κατάλληλη για
λεύκανση ρούχων για πλύσιμο στο χέρι και για
τους χώρους του σπιτιού.

ΟΜΑΔΑ Α2.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ (ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ)
Κ.Α.Ε. 15.6699.020 Προμήθεια ειδών καθαριότητας & υγιεινής κοινωνικού παντοπωλείου
A/A
1
2

3

4

ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Σακούλες απορριμμάτων 90Χ120
μεγάλες (συσκ. 10 τεμ.)
Σακούλες φανελάκι 30χ50 cm (συσκ.
1 κιλό, κάθε κιλό/110 τεμάχια
περίπου)
Σακούλες χρώματος μαύρου 30χ60
cm (συσκ. 1 κιλό, κάθε κιλό/ 80
τεμάχια περίπου)
Σακούλες χρώματος μπλε 30χ60cm
(συσκ. 1 κιλό, κάθε κιλό/80 τεμάχια
περίπου).

Μ.Μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜ.

Σακούλες απορριμμάτων 90Χ120 μεγάλες

ΤΕΜ.

Σακούλες φανελάκι 30Χ50cm.

ΤΕΜ.

ΤΕΜ.

Σακούλα πλαστική φανέλα από ανακυκλώσιμο
υλικό με διαστάσεις 30Χ60 cm & πάχος 27mic.
χρώματος μαύρου.
Σακούλα πλαστική φανέλα από ανακυκλώσιμο
υλικό με διαστάσεις 30Χ60 cm & πάχος 27mic.
χρώματος μπλε.

ΟΜΑΔΑ Α3. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ)
Κ.Α.Ε. 20.6634.0004 Προμήθεια σάκων απορριμμάτων
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A/A

1

2

3

ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων,
ποιότητας πολυαιθυλενίου ΗDPE,
διαστάσεων 80X110 cm (περίπου
10 σακούλες ανά κιλό)
Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων,
ποιότητας
πολυαιθυλενίου χαμηλής
πυκνότητας (LDPE), διαστάσεων
65X90 cm (περίπου 16 σακούλες
ανά κιλό).

Πλαστικοί βιοδιασπώμενοι σάκοι
απορριμμάτων 50Χ55 cm περίπου.
(περίπου 16 σακούλες ανά κιλό).

Μ.Μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΙΛΑ

Μεγάλες, διαστάσεων 80 x 110 cm κατάλληλες
για τοποθέτησή τους στους κάδους που φέρουν
τα καρότσια των οδοκαθαριστών.

ΚΙΛΑ

Μικρές, διαστάσεων 65 x 90 cm κατάλληλες για
τους κάδους των μικρών απορριμμάτων που
βρίσκονται τοποθετημένοι στα πεζοδρόμια της
πόλης.

ΚΙΛΑ

Οι βιοδιασπώμενες σακούλες θα πρέπει να είναι
κατασκευασμένες από άμυλο καλαμποκιού ή
άλλες φυτικές ύλες και να είναι πλήρως
βιοαποικοδομήσιμες (3-8 εβδομάδες) σε
οποιαδήποτε περιβαλλοντική συνθήκη που
περιέχει βακτήρια. Οι σακούλες αυτές θα πρέπει
να έχουν περίπου τα ίδια χαρακτηριστικά με τις
συμβατικές
σακούλες ως προς την αντοχή και την
αδιαβροχοποίηση.

ΟΜΑΔΑ Α4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΤΡΟΤΑΦΙΟΥ
Κ.Α.Ε. 45.6634.0002 Προμήθεια σάκων απορριμμάτων
A/A
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Μ.Μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων,
Μεγάλες, διαστάσεων 80 x 110 cm
ποιότητας πολυαιθυλενίου ΗDPE,
κατάλληλες για τοποθέτησή τους στους
1
ΚΙΛΑ
διαστάσεων 80X110 cm (περίπου 10
κάδους που φέρουν τα καρότσια των
σακούλες ανά κιλό)
οδοκαθαριστών.
Πλαστικές σακούλες για καλαθάκια
Πλαστικοί
σάκοι
απορριμμάτων
για
2 γραφείου 50Χ55 cm (περίπου 30
ΚΙΛΑ
καλαθάκια γραφείου 50Χ55 cm
σακούλες σε ρολό ανά κιλό)cm

Α/
Α
1

2

3
4

ΟΜΑΔΑ Α5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΤΡΟΤΑΦΙΟΥ
Κ.Α.Ε. 45.6635.0001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας
Μ.Μ
ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
.
Γάντια μιας χρήσης των 100 τεμαχίων από
Γάντια μιας χρήσης μεγ. medium (100
ΤΕΜ
φυσικό λάτεξ με πούδρα με βάση το
τεμ.))
.
καλαμπόκι - άμυλο.
Γάντια κουζίνας 1 ζεύγος, υψηλής αντοχής με
Γάντια κουζίνας, ζευγάρι, μέγεθος
ΤΕΜ
ανατομικό σχεδιασμό. Μη τοξικά με
medium
.
βαμβακερή φόδρα.
Κατσαριδοκτόνο: Εντομοκτόνο σπρέυ, 300 ml
Κατσαριδοκτόνο εντομοκτόνο σπρέυ
ΤΕΜ
καταπολεμά γρήγορα και αποτελεσματικά τα
300 ml
.
έρποντα έντομα χωρίς άρωμα.
Κοντάρια για σφουγγαρίστρες νίκελ
ΤΕΜ Κοντάρι μεταλλικό νίκελ 1,40m για
1.40m
.
σφουγγαρίστρα.
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5

Κουβάς σφουγγαρίσματος (Στίφτης)
οβάλ16lt

ΤΕΜ
.
ΤΕΜ
.
ΤΕΜ
.
ΤΕΜ
.
ΤΕΜ
.

6

Κρεμοσάπουνο 1lt

7

Μπουκάλι με αντλία για
κρεμοσάπουνο 250ml

8

Οινόπνευμα λευκό 200ml, 95ο βαθμών

9

Οινόπνευμα φωτιστικό 93%
μπλε 200 ml

10

Πιγκάλ τουαλέτας με πλάτη

ΤΕΜ
.

11

Ποτήρια πλαστικά σε συσκ. των 50 τεμ.

ΤΕΜ
.

12

Σφουγγαρίστρα 400gr επαγγελματική

ΤΕΜ
.

13

Σφουγγαρίστρα γίγας

ΤΕΜ
.

14

Υγρό γενικού Καθαρισμού 4lt

ΤΕΜ
.

15

Υγρό τζαμιών 750 ml με ψεκαστήρα

ΤΕΜ
.

16

Φαράσια ορθοπεδικά με κοντάρι

ΤΕΜ
.

17

Φαράσια πλαστικά με λάστιχο

ΤΕΜ
.

18

Χαρτί υγείας (σε συσκ. των 8 τεμ.)

ΤΕΜ
.

19

Χειροπετσέτες ζικ ζακ (Α' ποιότητας)
(20Χ200 τεμ. σε κιβ.)

ΤΕΜ
.

20

Χλωρίνη 750 ml
(σε τεμ. Παχύρευστη)

ΤΕΜ
.

Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός με
στίφτη, οβάλ 16 lt. Ανθεκτική λαβή.
Κρεμοσάπουνο χεριών. Με διακριτικό άρωμα,
ήπιο καθαριστικό που δεν ερεθίζει το δέρμα.
Μπουκάλι με αντλία για κρεμοσάπουνο 250ml
Οινόπνευμα λευκό 200ml, 95ο βαθμών,
μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη.
Οινόπνευμα μπλε φωτιστικό 93% 200ml.
Μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη.
Πιγκάλ τουαλέτας, από πλαστικό, με βάση
στήριξης όπου θα τοποθετείται το βουρτσάκι ,
σκληρό, υψηλής ποιότητας και ανθεκτικό στις
προσκρούσεις
Ποτήρια πλαστικά 250cc σε συσκευασία των
50 τεμαχίων, κατάλληλο για πόσιμη χρήση.
Σφουγγαρίστρα
επαγγελματική,
αντιβακτηριδιακή 400 gr με κρόσσια. Μεγάλης
αντοχής, πολύ απορροφητική
Σφουγγαρίστρα βιδωτή. Μεγάλης αντοχής,
απορροφητική.
Υγρό γενικού καθαρισμού 4lt με άρωμα
φρεσκάδας από φυτικά συστατικά, καθαρίζει
φυσικά και υγιεινά όλες τις σκληρές
πλενόμενες επιφάνειες: πατώματα, πλακάκια
και βαμμένο ξύλο, χωρίς να αφήνει
υπολείμματα χημικών. Οικονομικό στη χρήση.
750 ml με ψεκαστήρα για ευκολότερη χρήση
με άρωμα φρεσκάδας από φυτικά συστατικά
προσφέρει αστραφτερό αποτέλεσμα σε
τζάμια, καθρέπτες, γυαλί και χρώμιο, χωρίς να
αφήνει κηλίδες στις επιφάνειες.
Φαράσι πλαστικό με ορθοπεδικό κοντάρι
πλαστικό. Εύκολο στη χρήση.
Φαράσι πλαστικό με λάστιχο για μεγαλύτερη
ευκολία χωρίς να μένουν υπολείμματα
σκουπιδιών.
Χαρτί υγείας με βάρος ρολού 120gr ± 5%
δίφυλλο από 100% φυσική χαρτομάζα σε
συσκευασία των 8 ρολών κατάλληλο για
όλους τους κοινόχρηστους χώρους.
Χειροπετσέτες ζικ – ζακ σε κιβώτιο των 20
πακέτων με 200 διπλά φύλλα ανά πακέτο. Οι
χειροπετσέτες θα είναι Ά ποιότητας , γκοφρέ
λευκού χρώματος, γρήγορου και
αποτελεσματικού στεγνώματος.
750 ml καθαρίζει, λευκαίνει και απολυμαίνει
όλες τις επιφάνειες. Σε παχύρρευστη μορφή
για καλύτερη και ευκολότερη χρήση.
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Α/
Α
1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11
12
13

ΟΜΑΔΑ Β1 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Κ.Α.Ε. 15.6634.0001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού - υγιεινής
Μ.Μ
ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
.
Αλάτι πλυντηρίου πιάτων σε σκόνη 2,5 kg.
ΤΕΜ Προστατεύει τα ποτήρια από τη μόνιμη φθορά του
Αλάτι πλυντηρίου πιάτων 2,5 kg
.
γυαλιού και τα χρώματα και δίνει λάμψη. Συντηρεί
το πλυντήριο πιάτων για περισσότερο καιρό.
Υγρό αλάτων πλυντηρίου πιάτων 4 lt.
Συμπυκνωμένο όξινο αφαλατικό ειδικό για την
απομάκρυνση των αλάτων από το πλυντήριο
Αλάτι υγρό πλυντηρίου πιάτων
ΤΕΜ
πιάτων. Συμβάλει στην προστασία και τη βελτίωση
4kg
.
της υγιεινής του πλυντηρίου. Ιδανικό, για
σωληνώσεις και κάθε είδους διεργασία στην οποία
συμμετέχει νερό.
Αλουμινόχαρτο 50 μέτρα Χ 30 cm, κατάλληλο για
ΤΕΜ
Αλουμινόχαρτο 50mΧ30 cm
την υγιεινή προστασία και συντήρηση των
.
τροφίμων.
Αντικολλητικό χαρτί (λαδόκολλα 8mX30cm) υψηλής
Αντικολλητικό χαρτί (λαδόκολλα
ΤΕΜ
αντοχής και ποιότητας για κάθε είδους ταψί και
8mX30cm)
.
φούρνο.
Κρεμοσάπουνο χεριών 250 ml. Καθαρίζει και
Απολυμαντικό χεριών ΤΕΜ φροντίζει το δέρμα, επιπλέον προσφέρει ανώτερη
κρεμοσάπουνο 250ml
.
προστασία
απομακρύνοντας
μικρόβια
και
βακτηρίδια. Δερματολογικά ελεγμένο
Σπογγοπετσέτα μεγάλου μεγέθους 30Χ35cm
Σπογγοπετσέτα μεγάλου
ΤΕΜ
περίπου. Υψηλή απορροφητικότητα για άμεση
μεγέθους 30Χ35cm
.
συλλογή υγρών.
Απορρυπαντικό με λεμόνι
ΤΕΜ
Καθαριστικό παχύρευστο με λεμόνι 500gr
παχύρευστο 500gr
.
Αποφρακτικό σωληνώσεων νιπτήρων σε σκόνη 6080gr, κατάλληλο να διαλύει αμέσως λίπη,
Αποφρακτικό σωληνώσεων
ΤΕΜ
κατάλοιπα τροφίμων, πουρί, ακαθαρσίες και όλα τα
νιπτήρων σε σκόνη 60-80gr
.
οργανικά υλικά, χωρίς να βλάπτει τους πλαστικούς
σωλήνες.
Γάντια κουζίνας 1 ζεύγος, υψηλής αντοχής με
Γάντια κουζίνας, ζευγάρι,
ΤΕΜ
ανατομικό σχεδιασμό. Μη τοξικά με βαμβακερή
μέγεθος large
.
φόδρα.
Γάντια κουζίνας 1 ζεύγος, υψηλής αντοχής με
Γάντια κουζίνας, ζευγάρι,
ΤΕΜ
ανατομικό σχεδιασμό. Μη τοξικά με βαμβακερή
μέγεθος medium
.
φόδρα.
Γάντια κουζίνας 1 ζεύγος, υψηλής αντοχής με
Γάντια κουζίνας, ζευγάρι,
ΤΕΜ
ανατομικό σχεδιασμό. Μη τοξικά με βαμβακερή
μέγεθος small
.
φόδρα.
Γάντια μιας χρήσης μεγ. large
ΤΕΜ Γάντια μιας χρήσης των 100 τεμαχίων από φυσικό
(100 τεμ.)
.
λατέξ με πούδρα με βάση το καλαμπόκι - άμυλο
Γάντια μιας χρήσης μεγ. medium ΤΕΜ Γάντια μιας χρήσης των 100 τεμαχίων από φυσικό
(100 τεμ.)
.
λατέξ με πούδρα με βάση το καλαμπόκι - άμυλο
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14

Γάντια μιας χρήσης μεγ. small
(100 τεμ.)

ΤΕΜ
.

15

Επαγγελματικό καρότσι
σφουγγαρίσματος μονό

ΤΕΜ
.

16

Κάδος κουζίνας 62lt με κινούμενο
καπάκι

17

Κάδος κουζίνας 62lt με πεντάλ

ΤΕΜ
.
ΤΕΜ
.

18

Καθαριστικά για τα άλατα 0,5lt

ΤΕΜ
.

19

Καθαριστικό - απολυμαντικό για
πατώματα (750ml)

ΤΕΜ
.

20

Καθαριστικό WC 750 ml (Παπί)

21

Καλαμάκια πλαστικά (σε
σελοφάν των 100τεμ)

ΤΕΜ
.
ΤΕΜ
.

22

Κατσαριδοκτόνο εντομοκτόνο
σπρέυ 300 ml

ΤΕΜ
.

23

Κοντάρια για σφουγγαρίστρες
νίκελ 1.40m

ΤΕΜ
.

24

Κουβαδάκια τουαλέτας πλαστικά
με πεντάλ

ΤΕΜ
.

25

Κουβάς σφουγγαρίσματος
(Στίφτης) οβάλ16lt

ΤΕΜ
.

26

Κουταλάκια πλαστικά (πακέτο
των 10 τεμ.)

ΤΕΜ
.

27

Κρεμοσάπουνο των 1 lt

28

Λεκάνη μεγάλη

29

Λιποκαθαριστικό φούρνου 600ml
με ψεκαστήρα

30

Μαλακτικό ρούχων 1,5 lt

ΤΕΜ
.
ΤΕΜ
.
ΤΕΜ
.
ΤΕΜ
.

Γάντια μιας χρήσης των 100 τεμαχίων από φυσικό
λατέξ με πούδρα με βάση το καλαμπόκι - άμυλο
Επαγγελματικό καρότσι σφουγγαρίσματος 25lt. Με
μονό πλαστικό κάδο πολύ ανθεκτικό και πρέσα
στυψίματος. Με ανθεκτική βολική λαβή.
Κάδος κουζίνας πλαστικός 62 lt, με εύκολο άνοιγμα.
Κάδος κουζίνας πλαστικός 62 lt, με πεντάλ.
Καθαριστικό για άλατα 0,5 lt. Απομακρύνει τα
άλατα
αποτελεσματικά,
δημιουργεί
ένα
προστατευτικό φιλμ πάνω στις επιφάνειες,
εμποδίζει τη γρήγορη επανεμφάνισή τους.
Καθαριστικό
–
Απολυμαντικό
750
ml.
Μικροβιοκτόνο, απολυμαντικό. Κατάλληλο για
πατώματα και όλες τις επιφάνειες που πλένονται
(τοίχους, πατώματα, νεροχύτες, πλακάκια, εστίες,
πάγκους κουζίνας, κάδους απορριμμάτων, είδη
υγιεινής). Χρησιμοποιείται διαλυμένο ή αδιάλυτο.
Καθαριστικό WC 750 ml (ΠΑΠΙ).
Καλαμάκια πλαστικά των 100 τεμαχίων, κανονικής
διαμέτρου.
Κατσαριδοκτόνο: Εντομοκτόνο σπρέυ, 300 ml
καταπολεμά γρήγορα και αποτελεσματικά τα
έρποντα έντομα χωρίς άρωμα.
Κοντάρι μεταλλικό νίκελ 1,40m για σφουγγαρίστρα.
Υλικό: πλαστικές – Χρώμα: μπλε – Πλάτος: 25cm –
Ύψος: 30cm – Βάθος: 25cm – Διαστάσεις: Π 25 Χ Β
25 Χ Υ 30cm – Χωρητικότητα: 7L – Άνοιγμα: Με
πεντάλ – Πλαστικός κάδος με δυνατότητα
αφαίρεσης: Ναι – Συνδυάζεται με πιγκάλ: Ναι.
Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός με στίφτη,
οβάλ 16 lt. Ανθεκτική λαβή.
Κουταλάκια πλαστικά από υλικά PP & PS. Να
ακολουθούν τους κανόνες περί ειδικής και
συνολικής μετανάστευσης που αφορούν πλαστικά
είδη και έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.
Κρεμοσάπουνο χεριών 1 lt. Με διακριτικό άρωμα,
ήπιο καθαριστικό που δεν ερεθίζει το δέρμα.
Λεκάνη πλαστική μεγάλη.
Λιποκαθαριστικό φούρνου 600ml με ψεκαστήρα.
και 100% λιποκαθαριστική δράση
Μαλακτικό 1,5 lt σε υγρή μορφή με άρωμα
φρεσκάδας από φυτικά συστατικά. Μαλακώνει και
φρεσκάρει φυσικά τα ρούχα, κάνει το σιδέρωμα
ευκολότερο. Ιδανικό και για πλύσιμο στο χέρι. Δεν
16

χρησιμοποιείται αδιάλυτο κατευθείαν στα ρούχα.
31
32
33
34

Μανταλάκια πλαστικά
(πακέτο των 24 τεμ.)
Μεταλλικό Κοντάρι με μηχανισμό
για επαγγελματική
σφουγγαρίστρα 1,2m
Μικροβιοκτόνο απολυμαντικό σε
σπρέυ 400ml
Μωρομάντηλα 72φύλλων

ΤΕΜ
.

Μανταλάκια πλαστικά ενισχυμένα.

ΤΕΜ
.

Κοντάρι
αλουμινίου
για
επαγγελματική
σφουγγαρίστρα, 1,2m, μεγάλης αντοχής.

ΤΕΜ
.
ΤΕΜ
.
ΤΕΜ
.
ΤΕΜ
.
ΤΕΜ
.

35

Ξεσκονόπανο

36

Οινόπνευμα φωτιστικό 93%
μπλε 200 ml

37

Πιάτα πλαστικά 50τεμ. μεγάλα

38

Πιγκάλ τουαλέτας με πλάτη

ΤΕΜ
.

39

Πιρουνάκια πλαστικά (πακέτο
των 10 τεμ.)

ΤΕΜ
.

Ποτήρια πλαστικά σε συσκ.των
50 τεμ.
Ρολό κουζίνας (800gr το τεμ)
επαγ/κό Α! λευκό γκοφρέ

ΤΕΜ
.
ΤΕΜ
.

Ρολό περφόρε

ΤΕΜ
.

40
41

42

43

44

45

46
47
48

Σακούλες για σκούπα ηλεκτρ.
Rowenta - model: RO6331EA Type: RO63PE3 (σε πακέτα 5 τεμ)
Σακούλες για σκούπα ηλεκτρ.
Rowenta power extreme silence
system (σε πακέτα 5 τεμ)
Σακούλες για σκούπα ηλεκτρ.
Rowenta silence extreme
Compact system 4AAAA (σε
πακέτα 5 τεμ)
Σακούλες για σκούπα ηλεκτρ. S
712 Miele (σε πακέτα 5 τεμ)
Σακούλες για σκούπα ηλεκτρ.
S5210 Miele (σε πακέτα 5 τεμ)
Σακούλες ηλεκτρικής BOSCH 920
SIEMENS - BOSCH TYPE DGFGH
(πακέτο των 5 τεμ)

Μικροβιοκτόνο απολυμαντικό σε σπρέυ 400ml
Μωρομάντηλα απαλά, υποαλλεργικά & να έχουν
ουδέτερο PH.
Ξεσκονόπανο (πακέτο 1 λαβή & 5 ανταλλακτικά).
Οινόπνευμα μπλε φωτιστικό 93% 200ml.
Μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη.
Πιάτα πλαστικά λευκά, μεγάλα σε συσκευασία των
50 τεμαχίων μιας χρήσης.
Πιγκάλ τουαλέτας, από πλαστικό, με βάση στήριξης
όπου θα τοποθετείται το βουρτσάκι , σκληρό,
υψηλής ποιότητας και ανθεκτικό στις προσκρούσεις
Πιρουνάκια πλαστικά από υλικά PP & PS. Να
ακολουθούν τους κανόνες περί ειδικής και
συνολικής μετανάστευσης που αφορούν πλαστικά
είδη και έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.
Ποτήρια πλαστικά 250cc σε συσκευασία των 50
τεμαχίων, κατάλληλο για πόσιμη χρήση.
Απορροφητικό, ανθεκτικό, πολλαπλών εφαρμογών
υψηλής απόδοσης.
Συσκευασία
ρολού
10m,
Φυσικό
προϊόν
κατασκευασμένο από βαμβάκι και κυτταρίνη,
υψηλής απορροφητικότητας έως και 11 φορές το
βάρος του σε νερό.

ΤΕΜ
.

Σακούλες για σκούπα ηλεκτρ. Rowenta - model:
RO6331EA - Type: RO63PE3 (σε πακέτα 5 τεμ)

ΤΕΜ
.

Σακούλες για σκούπα ηλεκτρ. Rowenta power
extreme silence system (σε πακέτα 5 τεμ)

ΤΕΜ
.

Σακούλες για σκούπα ηλεκτρ. Rowenta silence
extreme Compact system 4AAAA (σε πακέτα 5 τεμ)

ΤΕΜ
.
ΤΕΜ
.

Σακούλες για σκούπα ηλεκτρ. S 712 Miele (σε
πακέτα 5 τεμ)
Σακούλες για σκούπα ηλεκτρ. S5210 Miele (σε
πακέτα 5 τεμ.)

ΤΕΜ
.

Σακούλες ηλεκτρικής BOSCH 920 SIEMENS - BOSCH
TYPE DGFGH (πακέτο των 5 τεμ)
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49

Σακούλες ηλεκτρικής siemensbosch VZ41AFG XXL(πακέτο των 5
τεμ)

ΤΕΜ
.

Σακούλες ηλεκτρικής
XXL(πακέτο των 5 τεμ)

siemens-bosch

VZ41AFG

50

Σακούλες τροφίμων (μεσαίου
μεγέθους 50τεμ)

ΤΕΜ
.

Σακούλες
αποθήκευσης
τροφίμων
μεσαίου
μεγέθους, να είναι εγκεκριμένες απο το Γενικό
Χημείο του Κράτους, και να έχουν πιστοποίηση FDA
και LFGB, και ακολουθούν τις προδιαγραφές της
2007/19/ΕΕ ευρωπαϊκής οδηγίας.

51

Παρκετέζα με βάση και
μεταλλικό κοντάρι (σετ).
Παρκετέζα 60 cm και μεταλλικό
κοντάρι 130 cm

ΤΕΜ
.

Παρκετέζα με βάση και μεταλλικό κοντάρι (σετ).
Παρκετέζα 60 cm και μεταλλικό κοντάρι 130 cm,
βαμβακερή.

52

Σκόνη γενικού καθαρισμού 500gr

ΤΕΜ
.

53

Σκόνη για πλύσιμο στο χέρι 450gr

ΤΕΜ
.

54

Σκόνη πλυντηρίου πιάτων 1,5 kg

ΤΕΜ
.

55

Σκόνη πλυντηρίου ρούχων 5kg

ΤΕΜ
.

56

Σκούπα με κοντάρι

ΤΕΜ
.

57

Σκούπα μαγνητική ανταλλακτικό
χωρίς κοντάρι

ΤΕΜ
.

58

Σκούπα μαγνητική με κοντάρι

ΤΕΜ
.

59

Σκούπα χόρτου με κοντάρι 140cm

60

Στεγνωτικό γυαλιστικό πιάτων
πλυντηρίου 4lt

ΤΕΜ
.

61

Σύρμα καθαρισμού
επαγγελματικό inox 30gr

62

Συσκευή για χειροπετσέτες

63

Σφουγγαρίστρα 400gr

ΤΕΜ
.
ΤΕΜ
.
ΤΕΜ

Σκόνη γενικού καθαρισμού 500 gr, κατάλληλη για
όλες τις επιφάνειες. Περιέχει δυνατή καθαριότητα
με φυσικά καθαριστικά ανόργανα συστατικά για
μπάνια και κουζίνες. Προσφέρει βαθύ καθάρισμα
χωρίς δυσκολία και συνιστάται για έγχρωμους και
επίμονους λεκέδες. Είναι εύκολο στο ξέπλυμα.
Καθαρίζει και δίνει λάμψη χωρίς να χαράζει ενώ
ταυτόχρονα απολυμαίνει.
Σκόνη για πλύσιμο στο χέρι 450gr. Σκληρό με τη
βρωμιά, απαλό με τα ρούχα. Κατάλληλο για λευκά
και χρωματιστά. Αποτελεσματικό ακόμα και σε
χαμηλές θερμοκρασίες.
Σκόνη πλυντηρίου πιάτων 1,5 kg. Χρησιμοποιείται
ως καθαριστικό σε πλυντήρια πιάτων. Αφαιρεί λίπη,
βρωμιά και οσμές από τα οικιακά σκεύη.
Σκόνη πλυντηρίου 5 kg, σκληρό με τη βρωμιά,
απαλό με τα ρούχα και το δέρμα. Χωρίς φωσφορικά
και οπτικά λευκαντικά. Ιδανικό για όλα τα λευκά και
χρωματιστά.
Σκούπα με κοντάρι 130 cm.
Σκούπα μαγνητική ανταλλακτικό χωρίς κοντάρι με
μακρύ τρίχωμα για εσωτερικούς και εξωτερικούς
χώρους
Σκούπα με μακρύ τρίχωμα για εσωτερικούς και
εξωτερικούς χώρους και κοντάρι μεταλλικό
πλαστικοποιημένο 130 cm.
Σκούπα χόρτου με κοντάρι 140cm.
Στεγνωτικό 4 lt, δεν αφήνει γραμμές και στίγματα
στα σερβίτσια και εμποδίζει την εμφάνιση αλάτων.
Χρησιμοποιείται μόνο σε επαγγελματικά πλυντήρια
πιάτων.
Σύρμα καθαρισμού επαγγελματικό 30gr, σε σχήμα
φωλιάς από ανοξείδωτο ατσάλι, μεγάλης αντοχής.
Συσκευή χειροπετσέτας πλαστική. Κατάλληλη για
χειροπετσέτες ζικ-ζακ. Επιτοίχια.
Σφουγγαρίστρα επαγγελματική, αντιβακτηριδιακή
18

επαγγελματική

.

64

Σφουγγάρια πιάτων με φιμπρα

ΤΕΜ
.

65

Σφουγγάρια πιάτων με φιμπρα
μεγάλα

ΤΕΜ
.

66

Σφουγγαρίστρα γίγας

67

Σφουγγαρίστρα σουπερ γίγας

68

Τραπεζομάντηλα
(σε κιβ.150τεμ. λευκό)

69

Υγρό γενικού καθαρισμού 1lt

ΤΕΜ
.

70

Υγρό για πλυντήριο πιάτων
4lt

ΤΕΜ
.

71

Υγρό καθαρισμού χαλιών 1lt

ΤΕΜ
.

72

Υγρό πιάτων (στο χέρι) 1lt

ΤΕΜ
.

73

Υγρό τζαμιών 500ml με
ψεκαστήρα

ΤΕΜ
.

74

Φαράσι ορθοπεδικό με κοντάρι

75

Φαράσια πλαστικά με λάστιχο

76

Φίλμ τροφίμων 250 m Χ 30cm

ΤΕΜ
.

77

Χαρτί υγείας (σε συσκ. των 8
τεμ.)

ΤΕΜ
.

ΤΕΜ
.
ΤΕΜ
.
ΤΕΜ
.

ΤΕΜ
.
ΤΕΜ
.

400 gr με κρόσσια. Μεγάλης αντοχής, πολύ
απορροφητική
Σφουγγάρια με φίμπρα, για καθαρισμό διαφόρων
επιφανειών με ανθεκτικότητα σε καθαριστικά και
απολυμαντικά, για αποκόλληση ρύπων, διαστάσεων
7x14x3cm περίπου.
Σφουγγάρια με φίμπρα μεγάλα, για καθαρισμό
διαφόρων επιφανειών με ανθεκτικότητα σε
καθαριστικά και απολυμαντικά, για αποκόλληση
ρύπων, διαστάσεων 9x15x3cm περίπου.
Σφουγγαρίστρα βιδωτή γίγας. Μεγάλης αντοχής,
απορροφητική.
Σφουγγαρίστρα βιδωτή σούπερ γίγας. Μεγάλης
αντοχής, απορροφητική.
Τραπεζομάντηλα λευκό σε κιβώτιο 150 τεμαχίων,
για κάθε είδους τραπέζια.
Υγρό γενικού καθαρισμού 1 lt με άρωμα φρεσκάδας
από φυτικά συστατικά, καθαρίζει φυσικά και
υγιεινά όλες τις σκληρές πλενόμενες επιφάνειες:
πατώματα, πλακάκια και βαμμένο ξύλο, χωρίς να
αφήνει υπολείμματα χημικών. Οικονομικό στη
χρήση.
Υγρό πλυντηρίου πιάτων 4 lt. Μικρή ποσότητα δίνει
πλούσιο αφρό απομακρύνοντας ξεραμένα λίπη και
δυσάρεστες οσμές, χαρίζοντας λάμψη δίχως
στίγματα στα σκεύη. Δραστικό, αποτελεσματικό.
Υγρό καθαρισμού χαλιών 1 lt το οποίο να καθαρίζει
τα χαλιά, να μην αλλοιώνει τα χρώματα.
Για πλύσιμο στο χέρι 1 lt, με άρωμα φρεσκάδας από
φυτικά συστατικά. Αποτελεσματικό με τη βρωμιά
και τα λίπη, φιλικό με το δέρμα, δεν αφήνει
υπολείμματα χημικών. Καθαρίζει αποτελεσματικά
χωρίς να παράγει υπερβολικές φυσαλίδες.
Υγρό τζαμιών 500ml με ψεκαστήρα για ευκολότερη
χρήση με άρωμα φρεσκάδας από φυτικά συστατικά
προσφέρει αστραφτερό αποτέλεσμα σε τζάμια,
καθρέπτες, γυαλί και χρώμιο, χωρίς να αφήνει
κηλίδες στις επιφάνειες.
Φαράσι πλαστικό με ορθοπεδικό κοντάρι πλαστικό.
Εύκολο στη χρήση.
Φαράσι πλαστικό με λάστιχο για μεγαλύτερη
ευκολία χωρίς να μένουν υπολείμματα σκουπιδιών.
Φιλμ τροφίμων 250 m Χ 30 cm, διαφανές, μεγάλης
ελαστικότητας και αντοχής για να εφάπτει καλύτερα
στα σκεύη.
Χαρτί υγείας με βάρος ρολού 120gr ±5% δίφυλλο
από 100% φυσική χαρτομάζα σε συσκευασία των 8
ρολών κατάλληλο για όλους τους κοινόχρηστους
χώρους.
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78

Χαρτομάντιλα (τεμ.100 φυλ.)

ΤΕΜ
.

79

Χαρτοπετσέτες εστιατορίου (5
πακ. 750φυλ.)
μαλακή σε κιβ. 24x24

ΤΕΜ
.

80

Χειροπετσέτες ζικ ζακ (Α'
ποιότητας) (20Χ200 τεμ. σε κιβ.)

ΤΕΜ
.

81

Χλωρίνη 750ml (σε τεμ.
παχύρευστη)

ΤΕΜ
.

82

Χλωρίνη απλή 2lt

ΤΕΜ
.

Α/
Α

1

2

3

4

Χαρτομάντιλα 100 διπλά φύλλα, από 100% καθαρή
κυτταρίνη. Κατάλληλο για αυτοκίνητα και γραφείο,
μαλακό, σε χάρτινο κουτί για εύκολη χρήση που να
μη σκονίζονται.
Χαρτοπετσέτα εστιατορίου μαλακή, 5 πακέτα Χ 750
φύλλα το κιβώτιο, μονόφυλλες 24Χ24 cm., λευκού
χρώματος, κατάλληλες για επαγγελματική και
οικιακή χρήση.
Χειροπετσέτες ζικ – ζακ σε κιβώτιο των 20 πακέτων
με 200 διπλά φύλλα ανά πακέτο. Οι χειροπετσέτες
θα είναι Ά ποιότητας , γκοφρέ λευκού χρώματος,
γρήγορου και αποτελεσματικού στεγνώματος.
Χλωρίνη 750 ml καθαρίζει, λευκαίνει και
απολυμαίνει όλες τις επιφάνειες. Σε παχύρρευστη
μορφή για καλύτερη και ευκολότερη χρήση.
Χλωρίνη απλή υγρής μορφής 2lt. Καθαρίζει,
λευκαίνει, απολυμαίνει. Κατάλληλη για λεύκανση
ρούχων για πλύσιμο στο χέρι και για τους χώρους
του σπιτιού.

ΟΜΑΔΑ Β2 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Κ.Α.Ε. 15.6634.0001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού - υγιεινής
Μ.Μ
ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
.
Σακούλες απορριμμάτων διάστασης (90X120 cm.)
μαύρου χρώματος ,
Από
καλής ποιότητας
Σακούλες απορριμμάτων
ΤΕΜ
ανακυκλωμένο υλικό με σωστή επεξεργασία ώστε η
60Χ90 (Ρολό 10 τεμ)
.
κατανομή και το πάχος του υλικού να εξασφαλίζουν
μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς δυσάρεστες μυρωδιές.
Σακούλες απορριμμάτων διάστασης (80Χ110 cm.),
μαύρου χρώματος ,
Από
καλής ποιότητας
Σακούλες απορριμμάτων
ΤΕΜ
ανακυκλωμένο υλικό με σωστή επεξεργασία ώστε η
80Χ110 (Ρολό 10 τεμ)
.
κατανομή και το πάχος του υλικού να εξασφαλίζουν
μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς δυσάρεστες μυρωδιές.
Σακούλες απορριμμάτων διάστασης (90Χ120 cm.) ,
μαύρου χρώματος ,
Από
καλής ποιότητας
Σακούλες απορριμμάτων
ΤΕΜ
ανακυκλωμένο υλικό με σωστή επεξεργασία ώστε η
90Χ120 (Ρολό 10 τεμ)
.
κατανομή και το πάχος του υλικού να εξασφαλίζουν
μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς δυσάρεστες μυρωδιές.
Σακούλες απορριμμάτων Ιδανικές για καλαθάκια
Σακούλες Απορριμμάτων
ΤΕΜ μπάνιου (46Χ56 cm, 25lt) ρολό 30 τεμ., από
(ρολό 30τεμ 46x56cm, 25lt)
.
ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής. Με
ευχάριστο απαλό άρωμα.
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ΟΜΑΔΑ Γ1 ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ν.Π.Δ.Δ.
Κ.Α.Ε. 15.6634.0001 Προμήθεια ειδών-υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Μ.Μ
ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
.
ΤΕΜ Αλουμινόχαρτο 50mΧ30cm, κατάλληλο για την υγιεινή
Αλουμινόχαρτο 50mΧ30cm
.
προστασία και συντήρηση των τροφίμων.
Αντικολλητικό χαρτί (λαδόκολλα 8mX30cm) υψηλής
Αντικολλητικό χαρτί
ΤΕΜ
αντοχής και ποιότητας για κάθε είδους ταψί και
(λαδόκολλα 8mX30cm)
.
φούρνο.
Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών 250 ml. Καθαρίζει και
Απολυμαντικό χεριών –
ΤΕΜ φροντίζει το δέρμα, επιπλέον προσφέρει ανώτερη
Υγρό κρεμοσάπουνο 250 ml
.
προστασία απομακρύνοντας μικρόβια και βακτηρίδια.
Δερματολογικά ελεγμένο.
Γάντια μιας χρήσης latex
ΤΕΜ Γάντια μιας χρήσης των 100 τεμαχίων από φυσικό
μέγεθος medium (συσκ. 100
.
λατέξ με πούδρα με βάση το καλαμπόκι - άμυλο.
τεμ.)
Επαγγελματικό καρότσι σφουγγαρίσματος 25 lt. Με
Επαγγελματικό καρότσι
ΤΕΜ
μονό πλαστικό κάδο πολύ ανθεκτικό και πρέσα
σφουγγαρίσματος μονό
.
στυψίματος. Με ανθεκτική βολική λαβή.
ΤΕΜ
Κοντάρια για
Κοντάρι μεταλλικό νίκελ 1,40m για σφουγγαρίστρα.
.
σφουγγαρίστρες νίκελ 1.40m
Κουβάς σφουγγαρίσματος
ΤΕΜ Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός με στίφτη, οβάλ
(Στίφτης) οβάλ16lt
.
16 lt. Ανθεκτική λαβή.
ΤΕΜ Κρεμοσάπουνο χεριών. Με διακριτικό άρωμα, ήπιο
Κρεμοσάπουνο 1lt
.
καθαριστικό που δεν ερεθίζει το δέρμα.
Μαλακτικό 1,5 lt σε υγρή μορφή με άρωμα φρεσκάδας
από φυτικά συστατικά. Μαλακώνει και φρεσκάρει
ΤΕΜ
Μαλακτικό ρούχων 1,5 lt
φυσικά τα ρούχα, κάνει το σιδέρωμα ευκολότερο.
.
Ιδανικό και για πλύσιμο στο χέρι. Δεν χρησιμοποιείται
αδιάλυτο κατευθείαν στα ρούχα.
ΤΕΜ Μωρομάντηλα απαλά, υποαλλεργικά & να έχουν
Μωρομάντηλα 72φύλλων
.
ουδέτερο PH.
Πιάτα πλαστικά 50τεμ.
ΤΕΜ Πιάτα πλαστικά λευκά, μεγάλα σε συσκευασία των 50
μεγάλα
.
τεμαχίων μιας χρήσης.
Ποτήρια πλαστικά σε συσκ.
ΤΕΜ Ποτήρια πλαστικά 250cc σε συσκευασία των 50
των 50τεμ.
.
τεμαχίων, κατάλληλο για πόσιμη χρήση.
Ρολό κουζίνας (800gr το τεμ) ΤΕΜ Απορροφητικό, ανθεκτικό, πολλαπλών εφαρμογών
επαγ/κό Α! λευκό γκοφρέ
.
υψηλής απόδοσης.
Σκόνη γενικού καθαρισμού 500 gr , κατάλληλη για όλες
τις επιφάνειες. Περιέχει δυνατή καθαριότητα με
φυσικά καθαριστικά ανόργανα συστατικά για μπάνια
Σκόνη γενικού καθαρισμού
ΤΕΜ
και κουζίνες. Προσφέρει βαθύ καθάρισμα χωρίς
500gr
.
δυσκολία και συνιστάται για έγχρωμους και επίμονους
λεκέδες. Είναι εύκολο στο ξέπλυμα. Καθαρίζει και δίνει
λάμψη χωρίς να χαράζει ενώ ταυτόχρονα απολυμαίνει.
Σκόνη πλυντηρίου 5 lt, σκληρό με τη βρωμιά, απαλό με
Σκόνη πλυντηρίου ρούχων
ΤΕΜ
τα ρούχα και το δέρμα. Χωρίς φωσφορικά και οπτικά
5kg
.
λευκαντικά. Ιδανικό για όλα τα λευκά και χρωματιστά.
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16

Σκούπα με κοντάρι

ΤΕΜ
.

17

Σκούπα μαγνητική
με κοντάρι

ΤΕΜ
.

Σπογγοπετσέτα μεγάλου
μεγέθους 30Χ35 cm
Σύρμα καθαρισμού
επαγγελματικό inox 30gr
Σφουγγαρίστρα 400gr
επαγγελματική

ΤΕΜ
.
ΤΕΜ
.
ΤΕΜ
.

21

Σφουγγάρια πιάτων με
φιμπρα

ΤΕΜ
.

22

Σφουγγαρίστρα γίγας

ΤΕΜ
.

Σκούπα με μακρύ τρίχωμα για εσωτερικούς και
εξωτερικούς χώρους και κοντάρι μεταλλικό
πλαστικοποιημένο 130 cm.
Σπογγοπετσέτα μεγάλου μεγέθους 30Χ35 cm περίπου.
Υψηλή απορροφητικότητα για άμεση συλλογή υγρών.
Σύρμα καθαρισμού επαγγελματικό 30 gr, σε σχήμα
φωλιάς από ανοξείδωτο ατσάλι, μεγάλης αντοχής.
Σφουγγαρίστρα επαγγελματική, αντιβακτηριδιακή 400
gr με κρόσσια. Μεγάλης αντοχής, πολύ απορροφητική.
Σφουγγάρια με φίμπρα, για καθαρισμό διαφόρων
επιφανειών με ανθεκτικότητα σε καθαριστικά και
απολυμαντικά, για αποκόλληση ρύπων, διαστάσεων
7x14x3cm περίπου.
Σφουγγαρίστρα βιδωτή γίγας. Μεγάλης αντοχής,
απορροφητική.

23

Τραπεζομάντηλα
(σε κιβ.150τεμ λευκό) (σε
κιβ.)

ΤΕΜ
.

Τραπεζομάντηλα λευκό σε κιβώτιο 150 τεμαχίων, για
κάθε είδους τραπέζια.

18
19
20

24

Υγρό γενικού καθαρισμού 1lt

25

Υγρό για πλυντήριο πιάτων
4 lt

ΤΕΜ
.

ΤΕΜ
.

Υγρό πιάτων (στο χέρι) 1lt

ΤΕΜ
.

27

Υγρό τζαμιών 500ml με
ψεκαστήρα

ΤΕΜ
.

28

Χαρτομάντιλα
( τεμ.100 Φυλ.)

ΤΕΜ
.

29

Χαρτί υγείας (σε συσκ. των 8
τεμ.)

ΤΕΜ
.

30

Χαρτοπετσέτες εστιατορίου
(5 πακ. 750φυλ.)
μαλακή σε κιβ. 24x24

ΤΕΜ
.

26

Σκούπα με κοντάρι 130 cm.

Υγρό γενικού καθαρισμού 1 lt με άρωμα φρεσκάδας
από φυτικά συστατικά, καθαρίζει φυσικά και υγιεινά
όλες τις σκληρές πλενόμενες επιφάνειες: πατώματα,
πλακάκια και βαμμένο ξύλο, χωρίς να αφήνει
υπολείμματα χημικών. Οικονομικό στη χρήση.
Υγρό πλυντηρίου πιάτων 4 lt. Μικρή ποσότητα δίνει
πλούσιο αφρό απομακρύνοντας ξεραμένα λίπη και
δυσάρεστες οσμές, χαρίζοντας λάμψη δίχως στίγματα
στα σκεύη. Δραστικό, αποτελεσματικό.
Για πλύσιμο στο χέρι 1 lt, με άρωμα φρεσκάδας από
φυτικά συστατικά. Αποτελεσματικό με τη βρωμιά και
τα λίπη, φιλικό με το δέρμα, δεν αφήνει υπολείμματα
χημικών. Καθαρίζει αποτελεσματικά χωρίς να παράγει
υπερβολικές φυσαλίδες.
500 ml με ψεκαστήρα για ευκολότερη χρήση με άρωμα
φρεσκάδας από φυτικά συστατικά προσφέρει
αστραφτερό αποτέλεσμα σε τζάμια, καθρέπτες, γυαλί
και χρώμιο, χωρίς να αφήνει κηλίδες στις επιφάνειες.
Χαρτομάντιλα 100 διπλά φύλλα, από 100% καθαρή
κυτταρίνη. Κατάλληλο για αυτοκίνητα και γραφείο,
μαλακό, σε χάρτινο κουτί για εύκολη χρήση που να μη
σκονίζονται.
Χαρτί υγείας με βάρος ρολού 120gr ±5% δίφυλλο από
100% φυσική χαρτομάζα σε συσκευασία των 8 ρολών
κατάλληλο για όλους τους κοινόχρηστους χώρους.
Χαρτοπετσέτα εστιατορίου μαλακή, 5 πακέτα Χ 750
φύλλα το κιβώτιο, μονόφυλλες 24Χ24 εκατ., λευκού
χρώματος, κατάλληλες για επαγγελματική και οικιακή
χρήση.
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Χλωρίνη 750ml
(σε τεμ. παχύρρευστη)

ΤΕΜ
.

750 ml καθαρίζει, λευκαίνει και απολυμαίνει όλες τις
επιφάνειες. Σε παχύρρευστη μορφή για καλύτερη και
ευκολότερη χρήση.

ΟΜΑΔΑ Γ2 ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ν.Π.Δ.Δ.
Κ.Α.Ε. 15.6634.0001 Προμήθεια ειδών-υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Μ.Μ
ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
.
Σακούλες απορριμμάτων διάστασης (60X90 cm.) Από
καλής ποιότητας ανακυκλωμένο υλικό με σωστή
Σακούλες απορριμμάτων
ΤΕΜ
επεξεργασία ώστε η κατανομή και το πάχος του υλικού
60Χ90 cm (Ρολό 10 τεμ)
.
να εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς
δυσάρεστες μυρωδιές.
Σακούλες απορριμμάτων διάστασης (80Χ110 cm),
μαύρου
χρώματος
Από
καλής
ποιότητας
Σακούλες απορριμμάτων
ΤΕΜ
ανακυκλωμένο υλικό με σωστή επεξεργασία ώστε η
80Χ110 cm (Ρολό 10 τεμ.)
.
κατανομή και το πάχος του υλικού να εξασφαλίζουν
μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς δυσάρεστες μυρωδιές.

ΟΜΑΔΑ Δ1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Κ.Α.Ε. 15.6634.0001 Προμήθεια ειδών-υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Μ.Μ
ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
.
Απορρυπαντικό με λεμόνι
ΤΕΜ
Καθαριστικό παχύρευστο με λεμόνι 500gr.
παχύρευστο 500gr
.
Γάντια κουζίνας 1 ζεύγος, υψηλής αντοχής με
Γάντια κουζίνας, ζευγάρι,
ΤΕΜ
ανατομικό σχεδιασμό. Μη τοξικά με βαμβακερή
μέγεθος large
.
φόδρα.
Κατσαριδοκτόνο: Εντομοκτόνο σπρέυ, 300 ml
ΤΕΜ
Κατσαριδοκτόνο 300 ml
καταπολεμά γρήγορα και αποτελεσματικά τα έρποντα
.
έντομα χωρίς άρωμα.
Κουβάς σφουγγαρίσματος
ΤΕΜ Κουβάς σφουγγαρίσματος στρογγυλός με στίφτη, 7lt.
στρογγυλός 7lt
.
Ανθεκτική λαβή.
ΤΕΜ Κρεμοσάπουνο χεριών. Με διακριτικό άρωμα, ήπιο
Κρεμοσάπουνο 1lt
.
καθαριστικό που δεν ερεθίζει το δέρμα.
Μεταλλικό Κοντάρι με
μηχανισμό για
ΤΕΜ Κοντάρι αλουμινίου για επαγγελματική
επαγγελματική
.
σφουγγαρίστρα, 1,2m, μεγάλης αντοχής.
σφουγγαρίστρα 1,2m
Μπουκάλι με αντλία για
ΤΕΜ
Μπουκάλι με αντλία για κρεμοσάπουνο 250ml
κρεμοσάπουνο 250ml
.
Οινόπνευμα λευκό 200ml,
ΤΕΜ Οινόπνευμα λευκό 200ml, 95ο βαθμών, μετουσιωμένη
95ο βαθμών
αιθυλική αλκοόλη.
.
Πιγκάλ τουαλέτας, από πλαστικό, με βάση στήριξης
ΤΕΜ
Πιγκάλ τουαλέτας με πλάτη
όπου θα τοποθετείται το βουρτσάκι , σκληρό, υψηλής
.
ποιότητας και ανθεκτικό στις προσκρούσεις
Σφουγγαρίστρα 400gr
ΤΕΜ Σφουγγαρίστρα επαγγελματική, αντιβακτηριδιακή 400
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επαγγελματική

.

11

Σφουγγάρια πιάτων με
φίμπρα

12

Σφουγγαρίστρα γίγας

13

Υγρή παρκετίνη 1lt

14

Υγρό γενικού
καθαρισμού 4lt

ΤΕΜ
.

15

Υγρό πιάτων (στο χέρι)1lt

ΤΕΜ
.

16

Υγρό τζαμιών 750ml με
ψεκαστήρα

ΤΕΜ
.

17

Χαρτί υγείας (σε συσκ. των 8
τεμ.)

ΤΕΜ
.

18

Χειροπετσέτες ζικ ζακ (Α'
ποιότητας) (20Χ200 τεμ. σε
κιβ.)

ΤΕΜ
.

19

Χλωρίνη 750 ml
(σε τεμ. Παχύρευστη)

ΤΕΜ
.

Α/
Α

1

2

ΤΕΜ
.
ΤΕΜ
.
ΤΕΜ
.

gr με κρόσσια. Μεγάλης αντοχής, πολύ απορροφητική.
Σφουγγάρια με φίμπρα, για καθαρισμό διαφόρων
επιφανειών με ανθεκτικότητα σε καθαριστικά και
απολυμαντικά, για αποκόλληση ρύπων, διαστάσεων
7x14x3cm περίπου.
Σφουγγαρίστρα
βιδωτή.
Μεγάλης
αντοχής,
απορροφητική.
καθαρίζει φυσικά και υγιεινά όλες τις ξύλινες
επιφάνειες.
Υγρό γενικού καθαρισμού 4 lt με άρωμα φρεσκάδας
από φυτικά συστατικά, καθαρίζει φυσικά και υγιεινά
όλες τις σκληρές πλενόμενες επιφάνειες: πατώματα,
πλακάκια και βαμμένο ξύλο, χωρίς να αφήνει
υπολείμματα χημικών. Οικονομικό στη χρήση.
Για πλύσιμο στο χέρι 1 lt, με άρωμα φρεσκάδας από
φυτικά συστατικά. Αποτελεσματικό με τη βρωμιά και
τα λίπη, φιλικό με το δέρμα, δεν αφήνει υπολείμματα
χημικών. Καθαρίζει αποτελεσματικά χωρίς να παράγει
υπερβολικές φυσαλίδες.
750 ml με ψεκαστήρα για ευκολότερη χρήση με άρωμα
φρεσκάδας από φυτικά συστατικά προσφέρει
αστραφτερό αποτέλεσμα σε τζάμια, καθρέπτες, γυαλί
και χρώμιο, χωρίς να αφήνει κηλίδες στις επιφάνειες.
Χαρτί υγείας με βάρος ρολού 120gr ±5% δίφυλλο από
100% φυσική χαρτομάζα σε συσκευασία των 8 ρολών
κατάλληλο για όλους τους κοινόχρηστους χώρους.
Χειροπετσέτες ζικ – ζακ σε κιβώτιο των 20 πακέτων με
200 διπλά φύλλα ανά πακέτο. Οι χειροπετσέτες θα
είναι Ά ποιότητας , γκοφρέ λευκού χρώματος,
γρήγορου και αποτελεσματικού στεγνώματος.
750 ml καθαρίζει, λευκαίνει και απολυμαίνει όλες τις
επιφάνειες. Σε παχύρρευστη μορφή για καλύτερη και
ευκολότερη χρήση.

ΟΜΑΔΑ Δ2 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Κ.Α.Ε. 15.6634.0001 Προμήθεια ειδών-υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Μ.Μ
ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
.
Σακούλες
απορριμμάτων
μεγάλης
διάστασης
(90Χ120cm.) , μαύρου χρώματος , Από καλής
Σακούλες απορριμμάτων
ΤΕΜ ποιότητας ανακυκλωμένο υλικό με σωστή επεξεργασία
90Χ120 (Ρολό 10 τεμ)
.
ώστε η κατανομή και το πάχος του υλικού να
εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς δυσάρεστες
μυρωδιές.
Σακούλες απορριμμάτων Ιδανικές για καλαθάκια
Σακούλες Απορριμμάτων
ΤΕΜ μπάνιου (46Χ56cm, 25lt) πακέτο 30 τεμ., από
(ρολό 30τεμ 46x56cm, 25lt)
.
ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής. Με
ευχάριστο απαλό άρωμα.
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ΟΜΑΔΑ Ε1 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Προμήθεια ειδών - υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού
A/A
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
M. M.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1 Σφουγγαρίστρα πράσινη 300gr
ΤΕΜ. Σφουγγαρίστρα πράσινη 300gr
Σφoυγγαρίστρα πράσινη 400gr
2
ΤΕΜ.
επαγγελματική
Σφoυγγαρίστρα πράσινη 400gr επαγγελματική
Σφουγγαρίστρα μικροϊνών (μάπα)
3
ΤΕΜ.
300gr
Σφουγγαρίστρα μικροϊνών (μάπα) 300gr
4 Σκούπα απλή 30cm περίπου
ΤΕΜ. Σκούπα απλή 30cm περίπου
5 Σκούπα βεντάλια 30 cm περίπου
ΤΕΜ. Σκούπα βεντάλια 30 cm περίπου
6 Σκούπα με κοντάρι 130cm
ΤΕΜ. Σκούπα με κοντάρι 130cm
Κοντάρι
μεταλλικό
νίκελ
1,40m
για
7
ΤΕΜ.
Κοντάρια νίκελ 1.40m
σφουγγαρίστρα.
Κοντάρι επαγγελματικό
8
ΤΕΜ.
αλουμινίου 140εκ.
Κοντάρι επαγγελματικό αλουμινίου 140εκ.
Με επαγγελματικό σύστημα συγκράτησης στο
9 Συνδετήρας για επαγγελματικές
ΤΕΜ. κοντάρι. Με βιδωτό σφυρίχτρα και πλαστικό
σφουγγαρίστρες 14cm
πίρο.
Σπογγοπετσέτα μεγάλου μεγέθους 30Χ35cm
10 Σπογγοπετσέτα (ρολό) διαστάσεις
ΤΕΜ. περίπου. Υψηλή απορροφητικότητα για άμεση
32cm X 14m
συλλογή υγρών.
Φαράσι πλαστικό με ορθοπεδικό κοντάρι
11 Φαράσι ορθοπεδικό με κοντάρι
ΤΕΜ.
πλαστικό. Εύκολο στη χρήση.
Σφουγγάρια με φίμπρα, για καθαρισμό
διαφόρων επιφανειών με ανθεκτικότητα σε
12 Σφουγγάρια πιάτων με φιμπρα
ΤΕΜ. καθαριστικά
και
απολυμαντικά,
για
αποκόλληση ρύπων, διαστάσεων 7x14x3cm
περίπου.
Κρεμοσάπουνο χεριών. Με διακριτικό άρωμα,
13 Κρεμοσάπουνο χεριών 4lt
ΤΕΜ.
ήπιο καθαριστικό που δεν ερεθίζει το δέρμα.
Υγρό γενικού καθαρισμού 4 lt με άρωμα
φρεσκάδας από φυτικά συστατικά, καθαρίζει
φυσικά και υγιεινά όλες τις σκληρές πλενόμενες
14
ΤΕΜ.
επιφάνειες: πατώματα, πλακάκια και βαμμένο
ξύλο, χωρίς να αφήνει υπολείμματα χημικών.
Υγρό γενικού Καθαρισμού 4lt
Οικονομικό στη χρήση.
Υγρό τζαμιών (συσκ. 4Lt) με άρωμα φρεσκάδας
από φυτικά συστατικά προσφέρει αστραφτερό
15
ΤΕΜ. αποτέλεσμα σε τζάμια, καθρέπτες, γυαλί και
χρώμιο, χωρίς να αφήνει κηλίδες στις
Υγρό τζαμιών (συσκ. 4Lt)
επιφάνειες.
Κρέμα
Γενικού
Καθαρισμού
2lt
για
16 Κρέμα γενικού καθαρισμού 2lt
ΤΕΜ.
αντιμετώπιση βρωμιάς.
καθαρίζει, λευκαίνει και απολυμαίνει όλες τις
17 Χλωρίνη παχύρευστη 4lt
ΤΕΜ. επιφάνειες. Σε παχύρρευστη μορφή για
καλύτερη και ευκολότερη χρήση.
Γάντια μιας χρήσης των 100 τεμαχίων από
18 Γάντια μιας χρήσης μεγ. small (100 ΤΕΜ. φυσικό λάτεξ με πούδρα με βάση το καλαμπόκι
τεμ.)
- άμυλο.
25

19

Γάντια μιας χρήσης μεγ. medium
(100 τεμ.)

ΤΕΜ.

20

Γάντια μιας χρήσης μεγ. large (100
τεμ.)

ΤΕΜ.

21

Χειροπετσέτες ζικ ζακ (Α'
ποιότητας) (20Χ200 τεμ. σε κιβ.)

ΤΕΜ.

22

Χαρτί κουζίνας (ρολό) 1kg

ΤΕΜ.

23

Χαρτί υγείας (ρολό) 90gr (συσκ. 40
τεμ.)

ΤΕΜ.

29
30
31

Κουβάς σφουγγαρίσματος
(στίφτης) οβάλ 16lt
Ξύστρα καθαρισμού, πλαστική
απλή γενικής χρήσης
Ισχυρό αλκαλικό γενικού
καθαρισμού (τύπου swaz ή
ισοδύναμο, συσκ. 4Lt.)
Απολυμαντικό καθαριστικό για
επιφάνειες με ψεκαστήρα 500ml
Αντισηπτικό χεριών με αντλία
500ml
Αντισηπτικό χεριών 4lt
Υδροχλωρικό οξύ 450gr
Αποσμίνη 4lt

ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

32

Υγρό πιάτων (στο χέρι) 4lt

ΤΕΜ.

33

Υγρό τζαμιών 500ml με ψεκαστήρα

ΤΕΜ.

34

Ξεσκονόπανο (πακέτο 1 λαβή & 5
ανταλλακτικά)

ΤΕΜ.

35

Αρωματικά χώρου (spray) 300ml

ΤΕΜ.

24
25
26
27
28

36
37
38

Γάντια Πολλαπλών Χρήσεων
«καθημερινά» 1 ζεύγος small
Γάντια Πολλαπλών Χρήσεων
«καθημερινά» 1 ζεύγος medium
Γάντια Πολλαπλών Χρήσεων

ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

Γάντια μιας χρήσης των 100 τεμαχίων από
φυσικό λάτεξ με πούδρα με βάση το καλαμπόκι
- άμυλο.
Γάντια μιας χρήσης των 100 τεμαχίων από
φυσικό λάτεξ με πούδρα με βάση το καλαμπόκι
- άμυλο.
Χειροπετσέτες ζικ – ζακ σε κιβώτιο των 20
πακέτων με 200 διπλά φύλλα ανά πακέτο. Οι
χειροπετσέτες θα είναι Ά ποιότητας , γκοφρέ
λευκού
χρώματος,
γρήγορου
και
αποτελεσματικού στεγνώματος.
Χαρτί κουζίνας (ρολό) 1kg
Χαρτί υγείας, από 100% φυσική χαρτομάζα,
κατάλληλο για όλους τους κοινόχρηστους
χώρους.
Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός με στίφτη,
οβάλ 16 lt. Ανθεκτική λαβή.
Ξύστρα καθαρισμού, πλαστική απλή γενικής
χρήσης, πλάτος λάμας 61mm περίπου.
Ισχυρό αλκαλικό γενικού καθαρισμού (τύπου
swaz ή ισοδύναμο, συσκ. 4Lt.)
Απολυμαντικό καθαριστικό για όλες τις
επιφάνειες με ψεκαστήρα 500ml
Χωρίς ξέβγαλμα, που δεν ερεθίζει το δέρμα, με
αντλία.
Χωρίς ξέβγαλμα, που δεν ερεθίζει το δέρμα.
Ισχυρό οξύ για χώρους υγιεινής.
Υγρό αποσμητικό καθαριστικό επιφανειών.
Για πλύσιμο στο χέρι 4 lt, με άρωμα φρεσκάδας
από φυτικά συστατικά. Αποτελεσματικό με τη
βρωμιά και τα λίπη, φιλικό με το δέρμα, δεν
αφήνει υπολείμματα χημικών. Καθαρίζει
αποτελεσματικά χωρίς να παράγει υπερβολικές
φυσαλίδες.
500ml με ψεκαστήρα για ευκολότερη χρήση με
άρωμα φρεσκάδας από φυτικά συστατικά
προσφέρει αστραφτερό αποτέλεσμα σε τζάμια,
καθρέπτες, γυαλί και χρώμιο, χωρίς να αφήνει
κηλίδες στις επιφάνειες.
Ξεσκονόπανο (πακέτο 1 λαβή & 5
ανταλλακτικά)
Πιστοποιημένο ανταλλακτικό για αυτόματη
συσκευή.
Γάντια εργασίας από ανθεκτικό latex.
Γάντια εργασίας από ανθεκτικό latex.
Γάντια εργασίας από ανθεκτικό latex.
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«καθημερινά» 1 ζεύγος large
39

Μωρομάντηλα 72φύλλων

ΤΕΜ.

40

Πανί μικροϊνών 40x40

ΤΕΜ.

41

42
43
44

Παρκετέζα με βάση και μεταλλικό
κοντάρι (σετ). Παρκετέζα 40 cm και
μεταλλικό κοντάρι 130 cm
Παρκετέζα με βάση και μεταλλικό
κοντάρι (σετ). Παρκετέζα 60 cm και
μεταλλικό κοντάρι 130 cm
Χαρτομάντηλα λευκά απαλά, σε
χάρτινο κουτί, 90 δίφυλλα.
Μπουκάλι με ψεκαστήρα για υγρό
τζαμιών 750ml

Μωρομάντηλα απαλά, υποαλλεργικά & να
έχουν ουδέτερο PH.
Πανί
πλεκτών
μικροϊνών,
μεγάλης
απορροφητικότητας και αντοχής.

ΤΕΜ.

Παρκετέζα με βάση και μεταλλικό κοντάρι (σετ).
Παρκετέζα 40 cm και μεταλλικό κοντάρι 130 cm

ΤΕΜ.

Παρκετέζα με βάση και μεταλλικό κοντάρι (σετ).
Παρκετέζα 60 cm και μεταλλικό κοντάρι 130 cm
Χαρτομάντηλα λευκά απαλά, σε χάρτινο κουτί,
90 δίφυλλα.
Μπουκάλι με ψεκαστήρα για υγρό τζαμιών
750ml

ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

ΟΜΑΔΑ Ε2 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Προμήθεια ειδών - υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού
A/A
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
M. M.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πλαστικές σακούλες για καλαθάκια
Πλαστικές σακούλες για καλαθάκια γραφείου
1
γραφείου 50Χ55 cm (περίπου 30
ΚΙΛΑ
50Χ55 cm (περίπου 30 σακούλες ανά κιλό)
σακούλες ανά κιλό)
Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων,
Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων, ποιότητας
ποιότητας πολυαιθυλενίου ΗDPE,
2
ΚΙΛΑ πολυαιθυλενίου ΗDPE, διαστάσεων 80X110
διαστάσεων 80X110 cm (περίπου
cm (περίπου 10 σακούλες ανά κιλό)
10 σακούλες ανά κιλό)
Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων,
Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων, ποιότητας
ποιότητας πολυαιθυλενίου χαμηλής
πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας (LDPE),
3 πυκνότητας (LDPE), διαστάσεων
ΚΙΛΑ
διαστάσεων 65X90 cm (περίπου 18 σακούλες
65X90cm (περίπου 18 σακούλες
ανά κιλό).
ανά κιλό).
Σακούλες απορριμμάτων 90Χ120
Σακούλες απορριμμάτων 90Χ120 μεγάλες
4
ΚΙΛΑ
μεγάλες (περίπου 8-10 ανά κιλό)
(περίπου 8-10 ανά κιλό)
Σακούλες απορριμμάτων 120Χ150
Σακούλες απορριμμάτων 120Χ150 μεγάλες
5
ΚΙΛΑ
μεγάλες (περίπου 5-6 ανά κιλό)
(περίπου 5-6 ανά κιλό)
Σακούλες απορριμμάτων 60Χ80
Σακούλες απορριμμάτων 60Χ80 μεγάλες
6
ΚΙΛΑ
μεγάλες (περίπου 20 ανά κιλό)
(περίπου 20 ανά κιλό)
Σακούλες με κορδόνι 52χ75 μπλε
Σακούλες με κορδόνι 52χ75 μπλε ρολο 25
7
ΤΕΜ.
ρολό 25 τεμαχίων
τεμαχίων

ΟΜΑΔΑ ΣΤ1 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Προμήθεια ειδών - υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού
A/A
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
M. M.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σπογγοπετσέτα (ρολό) διαστάσεις 32cm X 14m,
Σπογγοπετσέτα (ρολό)
υπεραπορροφητική με ειδική επίστρωση για να
1
ΤΕΜ.
διαστάσεις 32cm X 14m
μην αφήνει χνούδια κατά την διάρκεια χρήσης
της.
2 Γάντια μιας χρήσης μέγεθος small ΤΕΜ. Γάντια μιας χρήσης των 100 τεμαχίων από
27

(100 τεμ.)

3

Γάντια μιας χρήσης μέγεθος
medium (100 τεμ.)

ΤΕΜ.

4

Γάντια μιας χρήσης μέγεθος large
(100 τεμ.)

ΤΕΜ.

5

Ισχυρό αλκαλικό γενικού
καθαρισμού (τύπου swaz ή
ισοδύναμο, συσκ. 5Lt.)

ΤΕΜ.

6

Κρεμοσάπουνο (συσκ. 1Lt.)

ΤΕΜ.

9
10
11

Ξύστρα καθαρισμού, πλαστική
απλή γενικής χρήσης
Κρέμα Γενικού Καθαρισμού
500ml
Σκούπα με κοντάρι 130cm
Κοντάρι για σκούπα 130cm
Σκούπα απλή 30cm περίπου

ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

12

Πρέσα (στίφτης) σφουγγαρίστρας

ΤΕΜ.

13

Σφουγγάρια πιάτων με φίμπρα

ΤΕΜ.

7
8

14
15
16

Σφουγγαράκια απλά (για πίνακα
μαρκαδόρου) 12×5x3cm περίπου
Σφουγγαράκια απλά (για πίνακα
κιμωλίας) 16×11x4cm περίπου
Σφουγγαρίστρα γίγας

ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

17

Υγρό τζαμιών (συσκ. 4Lt)

ΤΕΜ.

18

Υγρό γενικού Καθαρισμού 4lt

ΤΕΜ.

19

Φαράσι ορθοπεδικό με κοντάρι

ΤΕΜ.

20
21

Ρολό κουζίνας 1 τεμ. (800gr το
τεμ.) επαγ/κό Α! λευκό γκοφρέ
Χαρτί υγείας (σε συσκ. των 8
τεμ.)

ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

φυσικό λάτεξ με πούδρα με βάση το καλαμπόκι άμυλο.
Γάντια μιας χρήσης των 100 τεμαχίων από
φυσικό λάτεξ με πούδρα με βάση το καλαμπόκι άμυλο.
Γάντια μιας χρήσης των 100 τεμαχίων από
φυσικό λάτεξ με πούδρα με βάση το καλαμπόκι άμυλο.
Ισχυρό αλκαλικό γενικού καθαρισμού (τύπου
swaz ή ισοδύναμο, συσκ. 5Lt.)
Κρεμοσάπουνο χεριών. Με διακριτικό άρωμα,
ήπιο καθαριστικό που δεν ερεθίζει το δέρμα.
Ξύστρα καθαρισμού, πλαστική απλή γενικής
χρήσης, πλάτος λάμας 61mm περίπου.
Κρέμα Γενικού Καθαρισμού 500ml για
αντιμετώπιση βρωμιάς.
Σκούπα με κοντάρι 130cm
Κοντάρι για σκούπα 130cm
Σκούπα απλή 30cm περίπου
Πρέσα (στίφτης) σφουγγαρίστρας. Προσαρμογή
σε επαγγελματικά καρότσια σφουγγαρίσματος.
Σφουγγάρια με φίμπρα, για καθαρισμό
διαφόρων επιφανειών με ανθεκτικότητα σε
καθαριστικά και απολυμαντικά, για αποκόλληση
ρύπων, διαστάσεων 7x14x3cm περίπου.
Σφουγγαράκια απλά (για πίνακα μαρκαδόρου)
12×5x3cm περίπου
Σφουγγαράκια απλά (για πίνακα κιμωλίας)
16×11x4cm περίπου
Σφουγγαρίστρα βιδωτή. Μεγάλης αντοχής,
απορροφητική.
Υγρό τζαμιών (συσκ. 4Lt) με άρωμα φρεσκάδας
από φυτικά συστατικά προσφέρει αστραφτερό
αποτέλεσμα σε τζάμια, καθρέπτες, γυαλί και
χρώμιο, χωρίς να αφήνει κηλίδες στις
επιφάνειες.
Υγρό γενικού καθαρισμού 4 lt με άρωμα
φρεσκάδας από φυτικά συστατικά, καθαρίζει
φυσικά και υγιεινά όλες τις σκληρές πλενόμενες
επιφάνειες: πατώματα, πλακάκια και βαμμένο
ξύλο, χωρίς να αφήνει υπολείμματα χημικών.
Οικονομικό στη χρήση.
Φαράσι πλαστικό με ορθοπεδικό κοντάρι
πλαστικό. Εύκολο στη χρήση.
Απορροφητικό,
ανθεκτικό,
πολλαπλών
εφαρμογών υψηλής απόδοσης.
Χαρτί υγείας με βάρος ρολού 120gr ±5% δίφυλλο
από 100% φυσική χαρτομάζα σε συσκευασία
28

22

Χειροπετσέτες ζικ ζακ (Α'
ποιότητας) (20Χ200 τεμ. σε κιβ.)

ΤΕΜ.

23

Χλωρίνη απλή 2lt

ΤΕΜ.

24
25
26
27

A/A

1

2

Μπουκάλι με ψεκαστήρα για
υγρό τζαμιών 750ml
Σφουγγαρίστρα μικροϊνών
βιδωτή
Κοντάρι για σφουγγαρίστρα
130cm
Κουβάς σφουγγαρίσματος
(στίφτης) οβάλ 16lt

ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

των 8 ρολών κατάλληλο για όλους τους
κοινόχρηστους χώρους.
Χειροπετσέτες ζικ – ζακ σε κιβώτιο των 20
πακέτων με 200 διπλά φύλλα ανά πακέτο. Οι
χειροπετσέτες θα είναι Ά ποιότητας , γκοφρέ
λευκού
χρώματος,
γρήγορου
και
αποτελεσματικού στεγνώματος.
Χλωρίνη απλή υγρής μορφής 2lt. Καθαρίζει,
λευκαίνει,
απολυμαίνει.
Κατάλληλη
για
λεύκανση ρούχων για πλύσιμο στο χέρι και για
τους χώρους του σπιτιού.
Μπουκάλι με ψεκαστήρα για υγρό τζαμιών
750ml
Σφουγγαρίστρα μικροϊνών, βάρους 300gr.
Κοντάρι για σφουγγαρίστρα 130cm
Κουβάς σφουγγαρίσματος
στίφτη, 7lt. Ανθεκτική λαβή.

στρογγυλός

με

ΟΜΑΔΑ ΣΤ2 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Προμήθεια ειδών - υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
M. M.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σακούλες απορριμμάτων μεσαίας διάστασης (80Χ110
cm), μαύρου χρώματος Από καλής ποιότητας
Σακούλες απορριμμάτων
ΤΕΜ. ανακυκλωμένο υλικό με σωστή επεξεργασία ώστε η
80Χ110 cm (Ρολό 10 τεμ.)
κατανομή και το πάχος του υλικού να εξασφαλίζουν
μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς δυσάρεστες μυρωδιές.
Σακούλες απορριμμάτων
Σακούλες απορριμμάτων για καλαθάκια γραφείου
για καλαθάκια γραφείου
50Χ55cm.
50Χ55cm
ΤΕΜ.
Πίνακας : Επιπρόσθετες ελάχιστες απαιτήσεις:

A/A

Kατηγορία
προϊόντων

Απαίτηση

Προσκόμιση Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ ή MSDS) στην
ελληνική γλώσσα,
- Αριθμός αδείας λειτουργίας, εργοστασίου παραγωγής (μόνο για τις
εγχώριες μονάδες),
- Αποδεικτικό ηλεκτρονικής γνωστοποίησης στο Κέντρο Δηλητηριάσεων,
- Aναγραφή εξωτερικά
επί
της συσκευασίας
του προϊόντος
Καθαριστικά
των κάτωθι:
προϊόντα 1. Συστατικά
Απορρυπαντικά
2. Προέλευση
3. Οδηγίες χρήσης – προφύλαξης
4. Oι φράσεις: «Μακριά από παιδιά» και
«Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων
210 7793777».
1. Η ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία του προϊόντος είναι
-

1
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2

Απολυμαντικά
δαπέδων επιφανειών

σύμφωνες με τον κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008, όπως ισχύει,
2. Το Δ.Δ.Α. του προϊόντος είναι επικαιροποιημένο και σύμφωνο με τον
Κανονισμό REACH (1907/2006/ΕΚ) και τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αριθμ.
2015/830, όπως ισχύουν,
3. Έχει κατατεθεί αίτηση καταχώρησης του προϊόντος στο ΕΜΧΠ, εφόσον
απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού CLP
(Kανονισμός 1272/2008/ΕΚ)
- Προσκόμιση Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ ή MSDS) στην
ελληνική γλώσσα,
- Αριθμός έγκρισης από τον Ε.Ο.Φ. για την απολυμαντική του δράση
1. Η ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία του προϊόντος είναι
σύμφωνες με τον κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008, όπως ισχύει,
2. Το Δ.Δ.Α. του προϊόντος είναι επικαιροποιημένο και σύμφωνο με τον
Κανονισμό REACH (1907/2006/ΕΚ) και τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αριθμ.
2015/830, όπως ισχύουν,
3. Έχει κατατεθεί αίτηση καταχώρησης του προϊόντος στο ΕΜΧΠ,
εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού CLP
(Kανονισμός 1272/2008/ΕΚ)
Καταχώρηση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων CPNP ως
καλλυντικό προϊόν.

Yγρά
3
κρεμοσάπουνα
– Καλλυντικά
Σημειώνεται ότι: τα αντίστοιχα απαιτούμενα έντυπα/έγγραφα που αναφέρονται στον παραπάνω
πίνακα : Επιπρόσθετες ελάχιστες απαιτήσεις, θα κατατεθούν κατά το στάδιο των δικαιολογητικών
κατακύρωσης, όμως απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι τα
διαθέτουν οι προσφέροντες κατά το χρονικό στάδιο της υποβολής της προσφοράς τους.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΩΜΑΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΟΣ
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
Ο ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΘΕΩΔΟΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Ο ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
Η ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΟΥΣΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΝΟΥ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.
Η ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΟΥΣΑ
ΜΑΡΙΑ ΑΠΕΡΓΗ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ – ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ
Ν.Π.Δ.Δ.
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Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ΟΜΑΔΑ Α1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ)
Κ.Α.Ε. 10.6634.0002 Προμήθεια ειδών καθαριότητας
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
M. M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
Απολυμαντικό χεριών – υγρό
κρεμοσάπουνο 250 ml
ΤΕΜ.
30
2,30 €
Γάντια κουζίνας, ζευγάρι, μέγεθος
medium
ΤΕΜ.
150
2,30 €
Γάντια κουζίνας, ζευγάρι, μέγεθος large ΤΕΜ.
210
2,30 €
Γάντια μιας χρήσης latex μέγεθος
medium (συσκ. 100 τεμ.)
ΤΕΜ.
15
4,00 €
Επαγγελματικό καρότσι
ΤΕΜ.
σφουγγαρίσματος μονό
12
53,00 €
Κατσαριδοκτόνο εντομοκτόνο σπρέυ
300 ml
ΤΕΜ.
15
4,51 €
Κουβάς σφουγγαρίσματος (Στίφτης)
ΤΕΜ.
οβάλ 16lt
39
6,80 €
Κρεμοσάπουνο 1lt
ΤΕΜ.
600
1,80 €
Κρεμοσάπουνο με αντλία 250 ml
ΤΕΜ.
30
1,32 €
Μεταλλικό Κοντάρι με μηχανισμό για
ΤΕΜ.
2,45 €
επαγγελματική σφουγγαρίστρα 1,2m
12
Μπουκάλι με αντλία για κρεμοσάπουνο
250ml
ΤΕΜ.
12
0,35 €
Οινόπνευμα λευκό 200ml, 95ο βαθμών
ΤΕΜ.
27
8,00 €
Πανάκια καθαρισμού με μικροΐνες για
ΤΕΜ.
7,00 €
απομάκρυνση σκόνης, μεσαίο μέγεθος
45
Παρκετέζα με βάση και μεταλλικό
κοντάρι (σετ). Παρκετέζα 60 cm και
ΤΕΜ.
10,00 €
μεταλλικό κοντάρι 130 cm
15
Πιγκάλ τουαλέτας με πλάτη
ΤΕΜ.
45
2,00 €
Ποτήρια πλαστικά (σε συσκ. των 50 τεμ.) ΤΕΜ.
300
0,60 €
Σκόνη γενικού καθαρισμού με
λευκαντική δράση 500 gr
ΤΕΜ.
150
1,00 €
Σκούπα με κοντάρι 130cm
ΤΕΜ.
60
3,20 €
Σπογγοπετσέτα μεγάλου μεγέθους
30Χ35 cm
ΤΕΜ.
900
2,00 €
Σφουγγάρια πιάτων με φιμπρα
ΤΕΜ.
2700
0,15 €
Σφουγγαρίστρα γίγας
ΤΕΜ.
570
2,00 €
Υγρή παρκετίνη 1lt
ΤΕΜ.
60
15,53 €
Υγρό γενικού Καθαρισμού 4lt
ΤΕΜ.
900
1,20 €
Υγρό καθαριστικό για τα άλατα 750 ml
ΤΕΜ.
30
3,34 €
Υγρό πιάτων (στο χέρι) 1lt
ΤΕΜ.
450
2,96 €
Υγρό τζαμιών 750 ml με ψεκαστήρα
ΤΕΜ.
450
1,24 €
Φαράσια ορθοπεδικά με κοντάρι
ΤΕΜ.
30
2,90 €
Χαρτί υγείας (σε συσκ. των 8 τεμ.)
ΤΕΜ.
3000
3,10 €
Χειροπετσέτες ζικ ζακ (Α' ποιότητας)
ΤΕΜ.
14,00 €
420

ΣΥΝΟΛΟ
69,00 €
345,00 €
483,00 €
60,00 €
636,00 €
67,65 €
265,20 €
1.080,00 €
39,60 €
29,40 €
4,20 €
216,00 €
315,00 €
150,00 €
90,00 €
180,00 €
150,00 €
192,00 €
1.800,00 €
405,00 €
1.140,00 €
931,80 €
1.080,00 €
100,20 €
1.332,00 €
558,00 €
87,00 €
9.300,00 €
5.880,00 €
31

30
31
32

(20Χ200 τεμ. σε κιβ.)
Χλωρίνη απλή 2lt
Ξεσκονόπανο (πακέτο 1 λαβή & 5
ανταλλακτικά)
Ξεσκονόπανο (πακέτο 10 ανταλλακτικά)

ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΣΥΝΟΛ
Ο ΤΕΜ.

5442

1,50 €

8.163,00 €

120
120

4,51 €
5,00 €

541,20 €
600,00 €

16.959

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

36.290,25 €
8.709,66 €
44.999,91 €

ΟΜΑΔΑ Α2.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ (ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ)
Κ.Α.Ε. 15.6699.0020 Προμήθεια ειδών καθαριότητας & υγιεινής κοινωνικού παντοπωλείου
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
A/A
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
M. M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
1
Αλάτι πλυντηρίου πιάτων 2,5kg
ΤΕΜ.
30
4,00 €
120,00 €
2
Αλουμινόχαρτο 50mΧ30 cm
ΤΕΜ.
270
2,50 €
675,00 €
Αντικολλητικό χαρτί (λαδόκολλα
3
ΤΕΜ.
8mX30cm)
270
2,20 €
594,00 €
Σπογγοπετσέτα μεγάλου μεγέθους 30Χ35
4
ΤΕΜ.
cm
45
2,00 €
90,00 €
Απορρυπαντικό με λεμόνι παχύρευστο
5
ΤΕΜ.
1,00 €
60,00 €
500gr
60
Αποφρακτικό σωληνώσεων νιπτήρων σε
6
ΤΕΜ.
1,00 €
45,00 €
σκόνη 60-80gr
45
Γάντια κουζίνας, ζευγάρι, μέγεθος
7
ΤΕΜ.
medium
90
2,30 €
207,00 €
8
Γάντια μιας χρήσης μεγ. large (100 τεμ.)
ΤΕΜ.
300
4,00 €
1.200,00 €
9
Γάντια μιας χρήσης μεγ. small 100 τεμ.
ΤΕΜ.
150
4,00 €
600,00 €
Επαγγελματική σφουγγαρίστρα χοντρό
10
ΤΕΜ.
νήμα 400γρ.
36
3,93 €
141,48 €
Επαγγελματικό Γάντι Φούρνου - Μήκος:
11
360mm
ΤΕΜ.
9
15,00 €
135,00 €
Κάδος απορριμμάτων με ρόδες και
12
ΤΕΜ.
πεντάλ 120lt
6
87,50 €
525,00 €
13 Καθαριστικά για τα άλατα 0,5lt
ΤΕΜ.
180
3,30 €
594,00 €
14 Καθαριστικό WC 750 ml (Παπί)
ΤΕΜ.
120
1,90 €
228,00 €
Καπάκι στρογγυλό για μπολ ή κεσέ 640 cc
15
ΤΕΜ.
πλαστικό
19650
0,06 €
1.179,00 €
16 Κοντάρι για σφουγγαρίστρες νίκελ 1.40m
ΤΕΜ.
3
1,10 €
3,30 €
Κουβάς σφουγγαρίσματος (Στίφτης)
17
ΤΕΜ.
οβάλ16lt
15
6,80 €
102,00 €
18 Λεκάνη μεγάλη
ΤΕΜ.
6
5,50 €
33,00 €
Λιποκαθαριστικό φούρνου 600ml με
19
ψεκαστήρα
ΤΕΜ.
120
3,60 €
432,00 €
20 Μαλακτικό ρούχων 1,5 lt
ΤΕΜ.
6000
2,58 €
15.480,00 €
Μικροβιοκτόνο απολυμαντικό σε σπρέυ
21
ΤΕΜ.
400ml
45
3,70 €
166,50 €
32

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Μπολ ή κεσές φαγητού στρογγυλό 640 cc
πλαστικό
Οδοντόκρεμα κλασσική 75 ml
Πιγκάλ τουαλέτας με πλάτη
Ποτήρια πλαστικά σε συσκ.των 50 τεμ.
Ρολό κουζίνας 1 τεμ. (800gr το τεμ.)
επαγ/κό Α! λευκό γκοφρέ
Ρολό περφόρε
Σκεύος αλουμινίου με καπάκι, μιας
χρήσης, 690cc
Σκόνη πλυντηρίου ρούχων 3kg
Σκούπα με κοντάρι 130cm
Σκούπα μαγνητική ανταλλακτικό χωρίς
κοντάρι
Στεγνωτικό γυαλιστικό πιάτων
πλυντηρίου 4lt
Συνδετήρας για επαγγελματικές
σφουγγαρίστρες 14cm
Σύρμα καθαρισμού επαγγελματικό inox
30gr
Σφουγγάρια πιάτων με φιμπρα
Υγρό γενικού καθαρισμού 1lt
Υγρό για πλυντήριο πιάτων 4 lt
Υγρό πιάτων (στο χέρι) 1lt
Υγρό τζαμιών 500ml με ψεκαστήρα
Φαράσι ορθοπεδικό με κοντάρι
Φιλμ τροφίμων 250mΧ30cm
Χαρτί υγείας τριπλό (σε συσκ. 12 τεμ.)
Χαρτοπετσέτες εστιατορίου (5 πακ.
750φυλ.) μαλακή σε κιβ. 24x24
Χλωρίνη 750ml (σε τεμ. παχύρευστη)
Χλωρίνη απλή 2lt

ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ.

19500
3000
9
189

0,10 €
2,50 €
2,00 €
0,60 €

1.950,00 €
7.500,00 €
18,00 €
113,40 €

363
180

1,45 €
7,30 €

1.314,00 €

526,35 €

28500
13500
60

0,12 €

3.420,00 €

6,00 €
3,20 €

81.000,00 €
192,00 €

120

1,20 €

144,00 €

60

6,00 €

360,00 €

9

2,62 €

23,58 €

360
3600
13710
90
13740
150
60
180
13650

0,50 €
0,15 €
1,20 €
6,00 €
2,96 €
1,00 €
2,90 €
5,90 €
5,80 €

180,00 €
540,00 €
16.452,00 €
540,00 €
40.670,40 €
150,00 €
174,00 €
1.062,00 €
79.170,00 €

7,50 €

1.350,00 €

1,50 €
1,50 €

225,00 €
22.000,50 €

180
150
14667
153.477

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

281.685,51 €
67.604,52 €
349.290,03 €

ΟΜΑΔΑ Α2.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ (ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ)
Κ.Α.Ε. 15.6699.0020 Προμήθεια ειδών καθαριότητας & υγιεινής κοινωνικού παντοπωλείου
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
A/A
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
M. M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
Σακούλες απορριμμάτων 90Χ120 cm
1
ΤΕΜ.
μεγάλες (συσκ. 10 τεμ.)
480
1,10 €
528,00 €
Σακούλες φανελάκι 30χ50 cm (συσκ. 1
2
ΤΕΜ.
κιλό, κάθε κιλό/110 τεμάχια περίπου)
690
2,40 €
1.656,00 €
Σακούλες χρώματος μαύρου 30χ60 cm
3
ΤΕΜ.
(συσκ. 1 κιλό, κάθε κιλό/ 80 τεμάχια
1500
2,15 €
3.225,00 €
33

4

περίπου)
Σακούλες χρώματος μπλε 30χ60 cm
(συσκ. 1 κιλό, κάθε κιλό/80 τεμάχια
περίπου)

ΤΕΜ.
1500
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ.

A/A

1

2

3

A/A

1

2

4.170

2,15 €

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ Α2.1
+ 2.2

3.225,00 €
8.634,00 €
2.072,16 €
10.706,16 €
359.996,19 €

ΟΜΑΔΑ Α3. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ)
Κ.Α.Ε. 20.6634.0004 Προμήθεια σάκων απορριμμάτων
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
M. M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων,
ποιότητας πολυαιθυλενίου ΗDPE,
ΚΙΛΑ
12.240
1,78 €
21.787,20 €
διαστάσεων 80X110 cm (περίπου 10
σακούλες ανά κιλό)
Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων,
ποιότητας
πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας
ΚΙΛΑ
13.200
1,78 €
23.496,00 €
(LDPE), διαστάσεων 65X90 cm (περίπου
16 σακούλες ανά κιλό).
Πλαστικοί βιοδιασπώμενοι σάκοι
απορριμμάτων 50Χ55 cm περίπου.
ΚΙΛΑ
1.710
2,16 €
3.693,60 €
(περίπου 16 σακούλες ανά κιλό).
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΙΛΩΝ
27.150
ΣΥΝΟΛΟ
48.976,80 €
ΦΠΑ 24%
11.754,43 €
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
60.731,23 €
ΟΜΑΔΑ Α4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
Κ.Α.Ε. 45.6634.0002 Προμήθεια σάκων απορριμμάτων
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
M. M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων,
ποιότητας πολυαιθυλενίου ΗDPE,
διαστάσεων 80X110 cm (περίπου 10
σακούλες ανά κιλό)
ΚΙΛΑ
5325
1,78 €
9.478,50 €
Πλαστικές σακούλες για καλαθάκια
γραφείου 50Χ55 cm (περίπου 30
σακούλες σε ρολό ανά κιλό)
ΚΙΛΑ
90
2,16 €
194,40 €
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΙΛΩΝ
5.415
ΣΥΝΟΛΟ
9.672,90 €
ΦΠΑ 24%
2.321,50 €
ΓΕΝΙΚΟ
11.994,40 €
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ΣΥΝΟΛΟ

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ΟΜΑΔΑ Α5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
Κ.Α.Ε. 45.6635.0001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
M. M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
Γάντια μιας χρήσης medium (100 τεμ.)
ΤΕΜ.
30
4,00 €
Γάντια κουζίνας 1 ζεύγος medium
ΤΕΜ.
45
2,30 €
Κατσαριδοκτόνο εντομοκτόνο σπρέυ 300 ml
ΤΕΜ.
30
4,51 €
Κοντάρι για σφουγγαρίστρες νίκελ 1.40m
ΤΕΜ.
60
1,10 €
Κουβάς σφουγγαρίσματος (Στίφτης)
ΤΕΜ.
οβάλ16lt
15
6,80 €
Κρεμοσάπουνο 1lt
ΤΕΜ.
72
1,80 €
Μπουκάλι με αντλία για κρεμοσάπουνο
250ml
ΤΕΜ.
12
0,35 €
Οινόπνευμα λευκό 200ml, 95ο βαθμών
ΤΕΜ.
30
8,00 €
Οινόπνευμα φωτιστικό 93% μπλε 200ml
ΤΕΜ.
60
1,00 €
Πιγκάλ τουαλέτας με πλάτη
ΤΕΜ.
12
2,00 €
Ποτήρια πλαστικά (σε συσκ. των 50 τεμ.)
ΤΕΜ.
1500
0,60 €
Σφoυγγαρίστρα 400gr επαγγελματική
ΤΕΜ.
174
2,50 €
Σφουγγαρίστρα γίγας
ΤΕΜ.
30
2,00 €
Υγρό γενικού Καθαρισμού 4lt
ΤΕΜ.
225
1,20 €
Υγρό τζαμιών 750 ml με ψεκαστήρα
ΤΕΜ.
60
1,24 €
Φαράσια ορθοπεδικά με κοντάρι
ΤΕΜ.
60
2,90 €
Φαράσια πλαστικά με λάστιχο
ΤΕΜ.
30
1,45 €
Χαρτί υγείας (σε συσκ. των 8 τεμ.)
ΤΕΜ.
360
3,10 €
Χειροπετσέτες ζικ ζακ (Α' ποιότητας) (20Χ200
ΤΕΜ.
14,00 €
τεμ. σε κιβ.)
30
Χλωρίνη 750ml (σε τεμ. παχύρευστη)
ΤΕΜ.
240
1,50 €
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ.
3.075
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ
120,00 €
103,50 €
135,30 €
66,00 €
102,00 €
129,60 €
4,20 €
240,00 €
60,00 €
24,00 €
900,00 €
435,00 €
60,00 €
270,00 €
74,40 €
174,00 €
43,50 €
1.116,00 €
420,00 €
360,00 €
4.837,50 €
1.161,00 €
5.998,50 €

ΟΜΑΔΑ Β1 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Κ.Α.Ε. 15.6634.0001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού - υγιεινής
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
A/A
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
M. M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
1 Αλάτι πλυντηρίου πιάτων 2,5kg
ΤΕΜ.
54
4,00 €
216,00 €
2 Αλάτι υγρό πλυντηρίου πιάτων 4kg
ΤΕΜ.
132
5,00 €
660,00 €
3 Αλουμινόχαρτο 50mΧ30 cm
ΤΕΜ.
315
2,50 €
787,50 €
4 Αντικολλητικό χαρτί (λαδόκολλα 8mX30cm)
ΤΕΜ.
312
2,20 €
686,40 €
Απολυμαντικό χεριών - κρεμοσάπουνο
5
ΤΕΜ.
250ml
1380
2,30 €
3.174,00 €
Σπογγοπετσέτα μεγάλου μεγέθους 30Χ35
6
ΤΕΜ.
cm
555
2,00 €
1.110,00 €
7 Απορρυπαντικό με λεμόνι παχύρευστο 500gr ΤΕΜ.
561
1,00 €
561,00 €
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Αποφρακτικό σωληνώσεων νιπτήρων σε
σκόνη 60-80gr
Γάντια κουζίνας 1 ζεύγος large
Γάντια κουζίνας 1 ζεύγος medium
Γάντια κουζίνας 1 ζεύγος small
Γάντια μιας χρήσης μεγ. large (100 τεμ.)
Γάντια μιας χρήσης μεγ. medium (100 τεμ.)
Γάντια μιας χρήσης μεγ. Small (100 τεμ.)
Επαγγελματικό καρότσι σφουγγαρίσματος
μονό
Κάδος κουζίνας 62lt με κινούμενο καπάκι
Κάδος κουζίνας 62lt με πεντάλ
Καθαριστικά για τα άλατα 0,5lt
Καθαριστικό - απολυμαντικό για πατώματα
(750ml)
Καθαριστικό WC 750 ml (Παπί)
Καλαμάκια πλαστικά (σε σελοφάν των 100
τεμ.)
Κατσαριδοκτόνο εντομοκτόνο σπρέυ 300 ml
Κοντάρια για σφουγγαρίστρες νίκελ 1.40m
Κουβαδάκια τουαλέτας πλαστικά με πεντάλ
Κουβάς σφουγγαρίσματος (Στίφτης)
οβάλ16lt
Κουταλάκια πλαστικά (πακέτο των 10 τεμ.)
Κρεμοσάπουνο 1lt
Λεκάνη μεγάλη
Λιποκαθαριστικό φούρνου 600ml με
ψεκαστήρα
Μαλακτικό ρούχων 1,5 lt
Μανταλάκια πλαστικά (πακέτο των 24 τεμ.)
Μεταλλικό Κοντάρι με μηχανισμό για
επαγγελματική σφουγγαρίστρα 1,2m
Μικροβιοκτόνο απολυμαντικό σε σπρέυ
400ml
Μωρομάντηλα 72φύλλων
Ξεσκονόπανο (πακέτο 1 λαβή & 5
ανταλλακτικά)
Οινόπνευμα φωτιστικό 93% μπλε 200ml
Πιάτα πλαστικά 50τεμ. μεγάλα
Πιγκάλ τουαλέτας με πλάτη
Πιρουνάκια πλαστικά (πακέτο των 10 τεμ.)
Ποτήρια πλαστικά σε συσκ.των 50 τεμ.
Ρολό κουζίνας 1 τεμ. (800gr το τεμ.) επαγ/κό
Α! λευκό γκοφρέ
Ρολό περφόρε
Σακούλες για σκούπα ηλεκτρ. Rowenta model: RO6331EA - Type: RO63PE3 (σε
πακέτα 5 τεμ)
Σακούλες για σκούπα ηλεκτρ. Rowenta

ΤΕΜ.

204

ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

150
381
105
276
1134
450

1,00 €
2,30 €
2,30 €
2,30 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €

204,00 €
345,00 €
876,30 €
241,50 €
1.104,00 €
4.536,00 €
1.800,00 €

6
12
18
195

53,00 €
19,00 €
14,00 €
3,30 €

318,00 €
228,00 €
252,00 €
643,50 €

900
789

3,90 €
1,90 €

3.510,00 €
1.499,10 €

276
141
171
150

1,58 €
4,51 €
1,10 €
5,85 €

436,08 €
635,91 €
188,10 €
877,50 €

39
495
1287
12

6,80 €
1,10 €
1,80 €
5,50 €

265,20 €
544,50 €
2.316,60 €
66,00 €

129
96
63

3,60 €
2,58 €
1,00 €

464,40 €
247,68 €
63,00 €

33

2,45 €

80,85 €

1407
3795

3,70 €
1,27 €

5.205,90 €
4.819,65 €

147
183
450
141
246
891

4,51 €
1,00 €
2,00 €
2,00 €
0,50 €
0,60 €

662,97 €
183,00 €
900,00 €
282,00 €
123,00 €
534,60 €

753
246

1,45 €
7,30 €

9
3

10,00 €
10,00 €

1.091,85 €
1.795,80 €

ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

90,00 €
30,00 €
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45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

power extreme silence system (σε πακέτα 5
τεμ)
Σακούλες για σκούπα ηλεκτρ. Rowenta
silence extreme Compact system 4AAAA (σε
πακέτα 5 τεμ)
Σακούλες για σκούπα ηλεκτρ. S 712 Miele
(σε πακέτα 5 τεμ)
Σακούλες για σκούπα ηλεκτρ. S5210 Miele
(σε πακέτα 5 τεμ)
Σακούλες ηλεκτρικής BOSCH 920 SIEMENS BOSCH TYPE DGFGH (πακέτο των 5 τεμ)
Σακούλες ηλεκτρικής siemens-bosch
VZ41AFG XXL(πακέτο των 5 τεμ)
Σακούλες τροφίμων (μεσαίου μεγέθους 50
τεμ.)
Παρκετέζα με βάση και μεταλλικό κοντάρι
(σετ). Παρκετέζα 60 cm και μεταλλικό
κοντάρι 130 cm
Σκόνη γενικού καθαρισμού 500gr
Σκόνη για πλύσιμο στο χέρι 450 gr
Σκόνη πλυντηρίου πιάτων 1,5 kg
Σκόνη πλυντηρίου ρούχων 5 kg
Σκούπα με κοντάρι 130cm
Σκούπα μαγνητική ανταλλακτικό χωρίς
κοντάρι
Σκούπα μαγνητική με κοντάρι
Σκούπα χόρτου με κοντάρι 140cm
Στεγνωτικό γυαλιστικό πιάτων πλυντηρίου
4lt
Σύρμα καθαρισμού επαγγελματικό inox 30gr
Συσκευή για χειροπετσέτες
Σφoυγγαρίστρα 400gr επαγγελματική
Σφουγγάρια πιάτων με φιμπρα
Σφουγγάρια πιάτων με φιμπρα μεγάλα
Σφουγγαρίστρα γίγας
Σφουγγαρίστρα σουπερ γίγας
Τραπεζομάντηλα (σε κιβ.150τεμ. λευκό)
Υγρό γενικού καθαρισμού 1lt
Υγρό για πλυντήριο πιάτων 4 lt
Υγρό καθαρισμού χαλιών 1lt
Υγρό πιάτων (στο χέρι) 1lt
Υγρό τζαμιών 500ml με ψεκαστήρα
Φαράσι ορθοπεδικό με κοντάρι
Φαράσια πλαστικά με λάστιχο
Φιλμ τροφίμων 250mΧ30cm
Χαρτί υγείας (σε συσκ. των 8 τεμ.)
Χαρτομάντιλα ( τεμ.100 φυλ.)
Χαρτοπετσέτες εστιατορίου (5 πακ. 750φυλ.)
μαλακή σε κιβ. 24x24

ΤΕΜ.
6

10,00 €

60,00 €

30

10,00 €

300,00 €

9

10,00 €

90,00 €

69

10,00 €

690,00 €

30

10,00 €

300,00 €

285

1,00 €

285,00 €

12
300
108
225
90
6

10,00 €
1,00 €
1,25 €
6,50 €
10,50 €
3,20 €

120,00 €
300,00 €
135,00 €
1.462,50 €
945,00 €
19,20 €

195
48
99

1,20 €
2,10 €
3,20 €

234,00 €
100,80 €
316,80 €

ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

465
615
30
168
180
1230
147
132
798
1713
471
39
1062
366
48
24
144
1875
3390

6,00 €
0,50 €
16,10 €
2,50 €
0,15 €
0,80 €
2,00 €
2,20 €
10,70 €
1,20 €
6,00 €
4,00 €
2,96 €
1,00 €
2,90 €
1,45 €
5,90 €
3,10 €
0,60 €

2.790,00 €
307,50 €
483,00 €
420,00 €
27,00 €
984,00 €
294,00 €
290,40 €
8.538,60 €
2.055,60 €
2.826,00 €
156,00 €
3.143,52 €
366,00 €
139,20 €
34,80 €
849,60 €
5.812,50 €
2.034,00 €

ΤΕΜ.

384

7,50 €

2.880,00 €

ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
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Χειροπετσέτες ζικ ζακ (Α' ποιότητας) (20Χ200
τεμ. σε κιβ.)
81 Χλωρίνη 750ml (σε τεμ. παχύρευστη)
82 Χλωρίνη απλή 2lt
80

ΤΕΜ.

975

14,00 €

13.650,00 €

ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΣΥΝΟΛΟ
ΤEΜ.

1950
756

1,50 €
1,50 €

2.925,00 €
1.134,00 €

37.566

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝIKO
ΣΥΝΟΛΟ

2.155,91 €
24.517,42 €
126.673,33€

ΟΜΑΔΑ Β2 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Κ.Α.Ε. 15.6634.0001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού - υγιεινής
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
A/A
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
M. M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
Σακούλες απορριμμάτων 60Χ90 (Ρολό
1
ΤΕΜ.
10 τεμ.)
750
1,00 €
750,00 €
Σακούλες απορριμμάτων 80Χ110 (Ρολό
2
ΤΕΜ.
10 τεμ.)
1830
1,08 €
.976,40 €
Σακούλες απορριμμάτων 90Χ120 (Ρολό
3
ΤΕΜ.
10 τεμ.)
1245
1,10 €
1.369,50 €
Σακούλες Απορριμμάτων (ρολό 30τεμ.
4
ΤΕΜ.
46x56cm, 25lt)
2910
0,90 €
2.619,00 €
ΣΥΝΟΛΟ
6.714,90
ΤEΜ.
6.735
ΣΥΝΟΛΟ
€
ΦΠΑ 24%
1.611,58 €
ΓΕΝIKO
8.326,48 €
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ Β1 +
Β2
134.999,80 €
ΟΜΑΔΑ Γ1 ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ
Ν.Π.Δ.Δ.
Κ.Α.Ε. 15.6634.0001 Προμήθεια ειδών - υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού
ΠΟΣΟΤΗΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
Α/Α
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ
M. M.
Α
ΤΙΜΗ
1
Αλουμινόχαρτο 50mΧ30cm
ΤΕΜ.
12
2,50 €
30,00 €
Αντικολητικό χαρτί (λαδόκολλα
ΤΕΜ.
2,20 €
26,40 €
2
8mX30cm)
12
Απολυμαντικό χεριών - κρεμοσάπουνο
ΤΕΜ.
2,30 €
207,00 €
3
250ml
90
Γάντια μιας χρήσης μεγ. medium (100
ΤΕΜ.
4,00 €
120,00 €
4
τεμ.)
30
Επαγγελματικό καρότσι
ΤΕΜ.
53,00 €
318,00 €
5
σφουγγαρίσματος μονό
6
Κοντάρι για σφουγγαρίστρες νίκελ
ΤΕΜ.
1,10 €
16,50 €
6
1.40m
15
Κουβάς σφουγγαρίσματος (στίφτης)
ΤΕΜ.
6,80 €
61,20 €
7
οβάλ 16lt
9
8
Κρεμοσάπουνο 1lt
ΤΕΜ.
150
1,80 €
270,00 €
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Μαλλακτικό ρούχων 1,5lt
Μωρομάντηλα 72φύλλων
Πιάτα πλαστικά 50τεμ. Μεγάλα
Ποτήρια πλαστικά σε συσκ.των 50 τεμ.
Ρολό κουζίνας 1 τεμ. (800gr το τεμ.)
επαγ/κό Α! λευκό γκοφρέ
Σκόνη γενικού καθαρισμού 500gr
Σκόνη πλυντηρίου ρούχων 5 kg
Σκούπα με κοντάρι 130 cm
Σκούπα μαγνητική με κοντάρι
Σπογγοπετσέτα μεγάλου μεγέθους
30Χ35 cm
Σύρμα καθαρισμού επαγγελματικό inox
30gr
Σφoυγγαρίστρα 400gr επαγγελματική
Σφουγγάρια πιάτων με φιμπρα
Σφουγγαρίστρα γίγας
Τραπεζομάντηλα (σε κιβ.150τεμ. λευκό)
Υγρό γενικού καθαρισμού 1lt
Υγρό για πλυντήριο πιάτων 4 lt
Υγρό πιάτων (στο χέρι) 1lt
Υγρό τζαμιών 500ml με ψεκαστήρα
Χαρτoμάντιλα (τεμ. 100φυλ.)
Χαρτί υγείας (σε συσκ. των 8 τεμ.)
Χαρτοπετσέτες εστιατορίου (5 πακ.
750φυλ.) μαλακή σε κιβ. 24x24
Χλωρίνη 750ml (σε τεμ. παχύρευστη)

ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

45
540
90
150
780
60
30
15
15
120

2,58 €
1,27 €
2,00 €
0,60 €

116,10 €
685,80 €
180,00 €
90,00 €

1,45 €

1.131,00 €

1,00 €
10,50 €
3,20 €
2,10 €

60,00 €
315,00 €
48,00 €
31,50 €

2,00 €

240,00 €

0,50 €

22,50 €

ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

45
21
2700
30
120
300
60
150
75
450
762

2,50 €
0,15 €
2,00 €
10,70 €
1,20 €
6,00 €
2,96 €
1,00 €
0,60 €
3,10 €

52,50 €
405,00 €
60,00 €
1.284,00 €
360,00 €
360,00 €
444,00 €
75,00 €
270,00 €
2.362,20 €

ΤΕΜ.

90

7,50 €

675,00 €

ΤΕΜ.
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ.

240

1,50 €

360,00 €

7.212

ΣΥΝΟΛΟ

10.676,70 €

ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

2.562,41 €
13.239,11 €

ΟΜΑΔΑ Γ2 ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ
Ν.Π.Δ.Δ.
Κ.Α.Ε. 15.6634.0001 Προμήθεια ειδών - υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
Α/Α
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ
M. M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
Σακούλες απορριμμάτων 60Χ90 cm
ΤΕΜ.
600
1,00 €
600,00 €
1
(Ρολό 10 τεμ.)
Σακούλες απορριμμάτων 80Χ110 cm
ΤΕΜ.
1,08 €
810,00 €
2
(Ρολό 10 τεμ.)
750
ΣΥΝΟΛΟ
1.350
ΣΥΝΟΛΟ
1.410,00 €
ΤΕΜ.
ΦΠΑ 24%
338,40 €
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
1.748,40 €
39

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ Γ1 + Γ2
ΟΜΑΔΑ Δ1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Κ.Α.Ε. 15.6634.0001 Προμήθεια υλικών καθαριότητας
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
Α/Α
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
M. M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
Απορρυπαντικό με άρωμα λεμόνι
1 παχύρευστο 500gr
ΤΕΜ.
300
1,00 €
2 Γάντια κουζίνας 1 ζεύγος large
ΤΕΜ.
75
2,30 €
Κατσαριδοκτόνο εντομοκτόνο σπρέυ 300
3 ml
ΤΕΜ.
30
4,51 €
4 Κουβάς σφουγγαρίσματος στρογγυλός 7lt
ΤΕΜ.
90
1,08 €
5 Κρεμοσάπουνο 1lt
ΤΕΜ.
180
1,80 €
Μεταλλικό Κοντάρι με μηχανισμό για
ΤΕΜ.
2,45 €
6 επαγγελματική σφουγγαρίστρα 1,2m
30
Μπουκάλι με αντλία για κρεμοσάπουνο
7 250ml
ΤΕΜ.
72
0,35 €
8 Οινόπνευμα λευκό 200ml, 95ο βαθμών
ΤΕΜ.
36
8,00 €
9 Πιγκάλ τουαλέτας με πλάτη
ΤΕΜ.
84
2,00 €
10 Σφoυγγαρίστρα 400gr επαγγελματική
ΤΕΜ.
30
2,50 €
11 Σφουγγάρια πιάτων με φιμπρα
ΤΕΜ.
360
0,15 €
12 Σφουγγαρίστρα γίγας
ΤΕΜ.
60
2,00 €
13 Υγρή παρκετίνη 1lt
ΤΕΜ.
60
15,53 €
14 Υγρό γενικού Καθαρισμού 4lt
ΤΕΜ.
228
1,20 €
15 Υγρό πιάτων (στο χέρι) 1lt
ΤΕΜ.
48
2,96 €
16 Υγρό τζαμιών 750 ml με ψεκαστήρα
ΤΕΜ.
36
1,24 €
17 Χαρτί υγείας (σε συσκ. των 8 τεμ.)
ΤΕΜ.
5400
3,10 €
Χειροπετσέτες ζικ
18 ζακ(Α'ποιότητας)(20Χ200τεμ. σε κιβ.)
ΤΕΜ.
594
14,00 €
19 Χλωρίνη 750ml (σε τεμ. παχύρευστη)
ΤΕΜ.
300
1,50 €
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ.
8.013
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Α/Α
1
2

ΟΜΑΔΑ Δ2 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Κ.Α.Ε. 15.6634.0001 Προμήθεια υλικών καθαριότητας
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
M. M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
Σακούλες απορριμμάτων 90Χ120 (Ρολό
ΤΕΜ.
10 τεμ.)
150
1,10 €
Σακούλες Απορριμμάτων (ρολό 30τεμ.
ΤΕΜ.
46x56cm, 25lt)
150
0,90 €
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ.
300
ΦΠΑ 24%

14.987,51 €

ΣΥΝΟΛΟ
300,00 €
172,50 €
135,30 €
97,20 €
324,00 €
73,50 €
25,20 €
288,00 €
168,00 €
75,00 €
54,00 €
120,00 €
931,80 €
273,60 €
142,08 €
44,64 €
16.740,00 €
8.316,00 €
450,00 €
28.730,82 €
6.895,40 €
35.626,22 €

ΣΥΝΟΛΟ
165,00 €
135,00 €
300,00 €
72,00 €
40

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ Δ1 +
Δ2

A/A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ΟΜΑΔΑ Ε1 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Προμήθεια ειδών - υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
M. M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
Σφουγγαρίστρα πράσινη 300gr
ΤΕΜ.
105
1,50 €
Σφoυγγαρίστρα πράσινη 400gr
ΤΕΜ.
επαγγελματική
60
2,50 €
Σφουγγαρίστρα μικροϊνών (μάπα) 300gr
ΤΕΜ.
60
5,50 €
Σκούπα απλή 30cm περίπου
ΤΕΜ.
240
1,50 €
Σκούπα βεντάλια 30 cm περίπου
ΤΕΜ.
45
2,60 €
Σκούπα με κοντάρι 130cm
ΤΕΜ.
30
3,20 €
Κοντάρια νίκελ 1.40m
ΤΕΜ.
180
1,10 €
Κοντάρι επαγγελματικό αλουμινίου 140εκ.
ΤΕΜ.
30
4,30 €
Συνδετήρας για επαγγελματικές
ΤΕΜ.
σφουγγαρίστρες 14cm
30
2,62 €
Σπογγοπετσέτα (ρολό) διαστάσεις 32cm X
ΤΕΜ.
14m
165
10,10 €
Φαράσι ορθοπεδικό με κοντάρι
ΤΕΜ.
75
2,90 €
Σφουγγάρια πιάτων με φιμπρα
ΤΕΜ.
390
0,15 €
Κρεμοσάπουνο χεριών 4lt
ΤΕΜ.
480
4,20 €
Υγρό γενικού Καθαρισμού 4lt
ΤΕΜ.
420
1,20 €
Υγρό τζαμιών (συσκ. 4Lt)
ΤΕΜ.
105
3,20 €
Κρέμα γενικού καθαρισμού 2lt
ΤΕΜ.
315
6,50 €
Χλωρίνη παχύρευστη 4lt
ΤΕΜ.
795
4,20 €
Γάντια μιας χρήσης μεγ. small (100 τεμ.)
ΤΕΜ.
120
4,00 €
Γάντια μιας χρήσης μεγ. medium (100 τεμ.)
ΤΕΜ.
120
4,00 €
Γάντια μιας χρήσης μεγ. large (100 τεμ.)
ΤΕΜ.
120
4,00 €
Χειροπετσέτες ζικ
ΤΕΜ.
ζακ(Α'ποιότητας)(20Χ200τεμ.σε κιβ.)
750
14,00 €
Χαρτί κουζίνας (ρολό) 1kg
ΤΕΜ.
1830
2,40 €
Χαρτί υγείας (ρολό) 90gr
ΤΕΜ.
450
12,00 €
Κουβάς σφουγγαρίσματος (στίφτης) οβάλ
ΤΕΜ.
16lt
30
6,80 €
Ξύστρα καθαρισμού, πλαστική απλή γενικής
ΤΕΜ.
χρήσης
45
0,70 €
Ισχυρό αλκαλικό γενικού καθαρισμού
ΤΕΜ.
(τύπου swaz ή ισοδύναμο, συσκ. 4Lt.)
90
6,80 €
Απολυμαντικό καθαριστικό για επιφάνειες
ΤΕΜ.
με ψεκαστήρα 500ml
90
4,25 €
Αντισηπτικό χεριών με αντλία 500ml
ΤΕΜ.
135
5,10 €
Αντισηπτικό χεριών 4lt
ΤΕΜ.
15
33,00 €
Υδροχλωρικό οξύ 450gr
ΤΕΜ.
150
0,45 €
Αποσμίνη 4lt
ΤΕΜ.
45
9,10 €

372,00 €
35.998,22 €

ΣΥΝΟΛΟ
157,50 €
150,00 €
330,00 €
360,00 €
117,00 €
96,00 €
198,00 €
129,00 €
78,60 €
1.666,50 €
217,50 €
58,50 €
2.016,00 €
504,00 €
336,00 €
2.047,50 €
3.339,00 €
480,00 €
480,00 €
480,00 €
10.500,00 €
4.392,00 €
5.400,00 €
204,00 €
31,50 €
612,00 €
382,50 €
688,50 €
495,00 €
67,50 €
409,50 €
41

32 Υγρό πιάτων (στο χέρι) 4lt
33 Υγρό τζαμιών 500ml με ψεκαστήρα
Ξεσκονόπανο (πακέτο 1 λαβή & 5
34 ανταλλακτικά)
35 Αρωματικά χώρου (spray) 300ml
Γάντια Πολλαπλών Χρήσεων «καθημερινά» 1
36 ζεύγος small
Γάντια Πολλαπλών Χρήσεων «καθημερινά» 1
37 ζεύγος medium
Γάντια Πολλαπλών Χρήσεων «καθημερινά» 1
38 ζεύγος large
39 Μωρομάντηλα 72φύλλων
40 Πανί μικροϊνών 40x40
Παρκετέζα με βάση και μεταλλικό κοντάρι
(σετ). Παρκετέζα 40 cm και μεταλλικό
41 κοντάρι 130 cm
Παρκετέζα με βάση και μεταλλικό κοντάρι
(σετ). Παρκετέζα 60 cm και μεταλλικό
42 κοντάρι 130 cm
Χαρτομάντηλα λευκά απαλά, σε χάρτινο
43 κουτί, 90 δίφυλλα.
Μπουκάλι με ψεκαστήρα για υγρό τζαμιών
44 750ml

ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

60
30

4,20 €
1,00 €

252,00 €
30,00 €

120
105

4,51 €
7,70 €

541,20 €
808,50 €

1,80 €

70,20 €

42

1,80 €

75,60 €

39
300
150

1,80 €
1,27 €
1,50 €

70,20 €
381,00 €
225,00 €

15

8,50 €

127,50 €

30

10,00 €

300,00 €

450

0,90 €

405,00 €

45
8940

2,00 €
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
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ΤΕΜ.

ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΑΔΑ Ε2 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ A'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Προμήθεια ειδών - υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
A/A
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
M. M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
Πλαστικές σακούλες για καλαθάκια
1 γραφείου 50Χ55 cm (περίπου 30 σακούλες
ΚΙΛΑ
2,16 €
ανά κιλό)
420
Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων, ποιότητας
2 πολυαιθυλενίου ΗDPE, διαστάσεων 80X110
ΚΙΛΑ
1,78 €
cm (περίπου 10 σακούλες ανά κιλό)
1290
Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων, ποιότητας
πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας
3
ΚΙΛΑ
1,78 €
(LDPE), διαστάσεων 65X90 cm (περίπου 18
σακούλες ανά κιλό).
990
Σακούλες απορριμμάτων 90Χ120 μεγάλες
4
ΚΙΛΑ
1,10 €
(περίπου 8-10 ανά κιλό)
450
Σακούλες απορριμμάτων 120Χ150 μεγάλες
5
ΚΙΛΑ
1,20 €
(περίπου 5-6 ανά κιλό)
150
Σακούλες απορριμμάτων 60Χ80 μεγάλες
6
ΚΙΛΑ
1,70 €
(περίπου 20 ανά κιλό)
150

90,00 €
39.799,80 €
9.551,95 €
49.351,75 €

ΣΥΝΟΛΟ

907,20 €
2.296,20 €

1.762,20 €

495,00 €
180,00 €
255,00 €
42

7

Σακούλες με κορδόνι 52χ75 μπλε ρολό 25
τεμαχίων

ΤΕΜ.
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΙΛΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ.

A/A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

255
3.450

3,45 €
ΣΥΝΟΛΟ

255

ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ Ε1 + Ε2

ΟΜΑΔΑ ΣΤ1 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Προμήθεια ειδών - υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
M. M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
Σπογγοπετσέτα (ρολό) διαστάσεις 32cm X
14m
ΤΕΜ.
378
10,10 €
Γάντια μιας χρήσης μεγ. small (100 τεμ.)
ΤΕΜ.
126
4,00 €
Γάντια μιας χρήσης μεγ. medium (100 τεμ.)
ΤΕΜ.
126
4,00 €
Γάντια μιας χρήσης μεγ. large (100 τεμ.)
ΤΕΜ.
126
4,00 €
Ισχυρό αλκαλικό γενικού καθαρισμού
(τύπου swaz ή ισοδύναμο, συσκ. 5Lt.)
ΤΕΜ.
252
7,00 €
Κρεμοσάπουνο (συσκ. 1Lt.)
ΤΕΜ.
1512
1,80 €
Ξύστρα καθαρισμού, πλαστική απλή γενικής
χρήσης
ΤΕΜ.
189
0,70 €
Κρέμα Γενικού Καθαρισμού 500ml
ΤΕΜ.
189
1,70 €
Σκούπα με κοντάρι 130cm
ΤΕΜ.
378
3,20 €
Κοντάρι για σκούπα 130cm
ΤΕΜ.
300
1,00 €
Σκούπα απλή 30cm περίπου
ΤΕΜ.
300
2,00 €
Πρέσσα (στίφτης) σφουγγαριστρας
ΤΕΜ.
33
28,00 €
Σφουγγάρια πιάτων με φιμπρα
ΤΕΜ.
1140
0,15 €
Σφουγγαράκια απλά (για πίνακα
μαρκαδόρου) 12×5x3cm περίπου
ΤΕΜ.
900
0,60 €
Σφουγγαράκια απλά (για πίνακα κιμωλίας)
16×11x4cm περίπου
ΤΕΜ.
900
0,60 €
Σφουγγαρίστρα γίγας
ΤΕΜ.
567
2,00 €
Υγρό τζαμιών (συσκ. 4Lt)
ΤΕΜ.
252
3,20 €
Υγρό γενικού Καθαρισμού 4lt
ΤΕΜ.
567
1,20 €
Φαράσι ορθοπεδικό με κοντάρι
ΤΕΜ.
126
2,90 €
Ρολό κουζίνας 1 τεμ. (800gr το τεμ.) επαγ/κό
ΤΕΜ.
Α! λευκό γκοφρέ
1512
1,45 €
Χαρτί υγείας (σε συσκ. των 8 τεμ.)
ΤΕΜ.
2835
3,10 €
Χειροπετσέτες ζικ ζακ (Α' ποιότητας) (20Χ200
ΤΕΜ.
14,00 €
τεμ. σε κιβ.)
189
Χλωρίνη απλή 2lt
ΤΕΜ.
2268
1,50 €
Μπουκάλι με ψεκαστήρα για υγρό τζαμιών
ΤΕΜ.
750ml
126
2,00 €
Σφουγγαρίστρα μικροϊνών με κονταρι 130
ΤΕΜ.
63
5,50 €
Κοντάρι για σφουγγαρίστρα 130cm
ΤΕΜ.
150
1,00 €

879,75 €
6.775,35 €
1.626,08 €
8.401,43 €
57.753,19 €

ΣΥΝΟΛΟ
3.817,80 €
504,00 €
504,00 €
504,00 €
1.764,00 €
2.721,60 €
132,30 €
321,30 €
1.209,60 €
300,00 €
600,00 €
924,00 €
171,00 €
540,00 €
540,00 €
1.134,00 €
806,40 €
680,40 €
365,40 €
2.192,40 €
8.788,50 €
2.646,00 €
3.402,00 €
252,00 €
346,50 €
150,00 €
43

Κουβάς σφουγγαρίσματος (στίφτης) οβάλ
27 16lt

A/
A

1
2

ΤΕΜ.

126
15.630

6,80 €
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑ ΣΤ2 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Προμήθεια ειδών - υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
M. M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων, ποιότητας
πολυαιθυλενίου ΗDPE, διαστάσεων 80X110
ΚΙΛΑ
1,08 €
cm (περίπου 10 σακούλες ανά κιλό)
4500
Πλαστικές σακούλες για καλαθάκια γραφείου
50Χ55 cm (περίπου 30 σακούλες ανά κιλό)
ΚΙΛΑ
2100
2,16 €
ΣΥΝΟΛΟ
6.600
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΣΤ1 +
ΣΤ2

856,80 €
36.174,00 €
8.681,76 €
44.855,76 €

ΣΥΝΟΛΟ
4.860,00 €

4.536,00 €
9.396,00 €
2.255,04 €
11.651,04 €
56.506,80 €

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ: Α1. + Α2.1 + Α2.2 + Α3 + Α4 + Α5 + Β1 + Β2 + Γ1 + Γ2 + Δ1 + Δ2
+ Ε1 + Ε2 + ΣΤ1 + ΣΤ2
ΣΥΝΟΛΟ
625.455,09 €
ΦΠΑ 24%
150.109,22 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
775.564,31 €
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΩΜΑ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΟΣ
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

Β. τους όρους διακήρυξης, του εν λόγω διαγωνισμού, οι οποίοι έχουν ως ακολούθως:
Όροι διακήρυξης Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την προμήθεια με γενικό τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ», ενδεικτικού προϋπολογισμού γενικής συνολικής δαπάνης 775.564,31 € συμπερ.
του ΦΠΑ 24%.
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Ταχυδρομική διεύθυνση
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14
Πόλη
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
Ταχυδρομικός Κωδικός
171 21
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Χώρα
Κωδικός ΝUTS
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αρμόδιος για πληροφορίες
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

ΕΛΛΑΔΑ
EL304
213 20 25 912
210 93 53 049
itolios@neasmyrni.gr
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΟΣ
http://www.neasmyrni.gov.gr/
http://www.neasmyrni.gov.gr/index.php?optio
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο
n=com_content&view=article&id=59&Itemid=1
(URL)
&lang=el
Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση (υποτομέας ΟΤΑ).
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή γενικών δημοσίων υπηρεσιών (με
σκοπό την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής
κοινωνίας).
Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β)
Περαιτέρω
πληροφορίες
είναι
διαθέσιμες
από
την
ηλεκτρονική
διεύθυνση
http://www.neasmyrni.gr/index.php?option=com_content&view=category&id=275&Itemid=260&lang
=el
1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Νέας Σμύρνης και τα Νομικά
Πρόσωπά του. Οι δαπάνες για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους κάτωθι Κ.Α.Ε.:
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2019 - 2021
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ:
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%
Α/Α Κ.Α.Ε
1.
10.6634.0002 Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας
44.999,91 €
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής κοινωνικού
359.996,19 €
2.
15.6699.0020
παντοπωλείου
3.
20.6634.0004 Προμήθεια σάκων απορριμμάτων
60.731,23 €
4.
45.6634.0002 Προμήθεια σάκων απορριμμάτων
11.994,40 €
Προμήθεια σαρώθρων και λοιπών ειδών υγιεινής και
5.
45.6635.0001
5.998,50 €
καθαριότητας
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019-2021 του Δήμου Νέας Σμύρνης.
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.:
Α/Α Κ.Α.Ε
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ
1.
15.6634.0001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού - υγιεινής 134.999,80 €
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019-2021 του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης Ν.Π.Δ.Δ.
ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ – ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ν.Π.Δ.Δ.:
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Α/Α Κ.Α.Ε

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ
Προμήθεια ειδών - υλικών καθαριότητας και
1.
15.6634.0001
14.987,51 €
ευπρεπισμού
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019-2021 του Κέντρου Δραστηριότητας Κοινωνικής
Προστασίας Παιδιών και Νέων – Εθνική Στέγη Ν.Π.Δ.Δ.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.:
Α/Α Κ.Α.Ε
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ
1.
15.6634.0001
Προμήθεια υλικών καθαριότητας
35.998,22 €
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019-2021 του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού
Ν.Π.Δ.Δ.
ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α’/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.:
Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ
Προμήθεια ειδών - υλικών καθαριότητας και
1.
57.753,19 €
ευπρεπισμού
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019-2021 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α’/Βάθμιας
Εκπαίδευσης Ν.Π.Δ.Δ.
ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β’/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.:
Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ
Προμήθεια ειδών - υλικών καθαριότητας και
1.
56.506,80 €
ευπρεπισμού
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019-2021 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β’/Βάθμιας
Εκπαίδευσης Ν.Π.Δ.Δ.
Οι Σχολικές Επιτροπές λόγω του ειδικού καθεστώτος από το οποίο αυτές διέπονται, δεν τηρούν
προϋπολογισμό, και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν ΚΑ.
1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ»
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) :
39800000-0 : Είδη καθαρισμού και στίλβωσης
19640000-4 : Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο
39830000-9 : Προϊόντα καθαρισμού
39831200-8 : Απορρυπαντικά
33760000-5 : Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2019-2021
ΔΗΜΟΣ
ΟΜΑΔΑ Α1. : «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Προμήθεια ειδών καθαριότητας», εκτιμώμενης αξίας
36.290,25 € πλέον ΦΠΑ 24% 8.709,66 €
ΟΜΑΔΑ Α2.1 : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - Προμήθεια ειδών καθαριότητας & υγιεινής κοινωνικού
παντοπωλείου», εκτιμώμενης αξίας 281.685,51 € πλέον ΦΠΑ 24% 67.604,52 €
ΟΜΑΔΑ Α2.2 : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - Προμήθεια ειδών καθαριότητας & υγιεινής κοινωνικού
παντοπωλείου», εκτιμώμενης αξίας 8.634,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 2.072,16 €
ΟΜΑΔΑ Α3. : « ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - Προμήθεια σάκων απορριμμάτων», εκτιμώμενης αξίας
48.976,80 € πλέον ΦΠΑ 24% 11.754,43 €
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ΟΜΑΔΑ Α4. : « ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ - Προμήθεια σάκων απορριμμάτων», εκτιμώμενης αξίας
9.672,90 € πλέον ΦΠΑ 24% 2.321,50 €
ΟΜΑΔΑ Α5. : « ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ - Προμήθεια σαρρώθρων και λοιπών ειδών υγιεινής και
καθαριότητας», εκτιμώμενης αξίας 4.837,50 € πλέον ΦΠΑ 24% 1.161,00 €
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.:
ΟΜΑΔΑ Β1. : «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -Προμήθεια ειδών καθαριότητας
& ευπρεπισμού – υγιεινής», εκτιμώμενης αξίας 102.155,91 € πλέον ΦΠΑ 24% 24.517,42 €
ΟΜΑΔΑ Β2. : «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -Προμήθεια ειδών καθαριότητας
& ευπρεπισμού – υγιεινής», εκτιμώμενης αξίας 6.714,90 € πλέον ΦΠΑ 24% 1.611,58 €
ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ – ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ν.Π.Δ.Δ.:
ΟΜΑΔΑ Γ1. : «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ - Προμήθεια ειδών υλικών καθαριότητας & ευπρεπισμού», εκτιμώμενης
αξίας 10.676,70 € πλέον ΦΠΑ 24% 2.562,41 €
ΟΜΑΔΑ Γ2. : «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ - Προμήθεια ειδών υλικών καθαριότητας & ευπρεπισμού», εκτιμώμενης
αξίας 1.410,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 338,40 €
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.:
ΟΜΑΔΑ Δ1. : «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - Προμήθεια υλικών καθαριότητας»,
εκτιμώμενης αξίας 28.730,82 € πλέον ΦΠΑ 24% 6.895,40 €
ΟΜΑΔΑ Δ2. : «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - Προμήθεια υλικών καθαριότητας»,
εκτιμώμενης αξίας 300,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 72,00 €
ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α’/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.:
ΟΜΑΔΑ Ε1. : «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Προμήθεια ειδών - υλικών
καθαριότητας και ευπρεπισμού» εκτιμώμενης αξίας 39.799,80 € πλέον ΦΠΑ 24% 9.551,95 €
ΟΜΑΔΑ Ε2. : «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Προμήθεια ειδών - υλικών
καθαριότητας και ευπρεπισμού» εκτιμώμενης αξίας 6.775,35 € πλέον ΦΠΑ 24% 1.626,08 €
ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β’/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.:
ΟΜΑΔΑ ΣΤ1. : «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Προμήθεια ειδών - υλικών
καθαριότητας και ευπρεπισμού» εκτιμώμενης αξίας 36.174,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 8.681,76 €
ΟΜΑΔΑ ΣΤ2. : «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Προμήθεια ειδών - υλικών
καθαριότητας και ευπρεπισμού» εκτιμώμενης αξίας 9.396,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 2.255,04 €
Ο κάθε συμμετέχων οικονομικός φορέας μπορεί να καταθέσει προσφορά για μία ή για περισσότερες
ή για όλες τις ομάδες. Η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών / ποσοτήτων που
περιλαμβάνονται σε κάθε ομάδα, για την οποία συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος προμηθευτής.
Προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος της προκηρυχθείσας είδος / ποσότητας κάθε ομάδας θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρο 59 του Ν.4412/2016).
Σε ότι αφορά τις ομάδες Α2.2, Α3, Α4, Β2, Γ2, Δ2, Ε2, ΣΤ2 οι οποίες περιλαμβάνουν σακούλες και
σάκους απορριμμάτων, ο οικονομικός φορέας που επιθυμεί να καταθέσει προσφορά, υποχρεούται
όπως η προσφορά του αυτή καλύπτει τόσο το σύνολο των ειδών / ποσοτήτων όσο και όλες τις ομάδες
με τις σακούλες και τους σάκους απορριμμάτων. Αν η προσφορά δεν καλύπτει τουλάχιστον όλες τις
παραπάνω ομάδες αλλά και όλα τα είδη / ποσότητες των ομάδων αυτών, θα απορίπτεται ως
απαράδεκτη. Η δέσμευση αυτή δε λειτουργεί περιοριστικά για τη συμμετοχή και σε άλλες ομάδες.
Επίσης, οικονομική προσφορά που θα ξεπερνά τις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού της
μελέτης, στο σύνολο αλλά ή/και σε κάθε είδος της εκάστοτε ομάδας/ομάδων, θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
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Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 775.564,31 € συμπερ. ΦΠΑ 24 %
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 625.455,09 €, ΦΠΑ 24% : 150.109,22 €).
Κατά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει
προσφέρει ιδιαίτερα χαμηλή τιμή, ο Δήμος δύναται να κατακυρώσει μεγαλύτερη ποσότητα κατά
ποσοστό έως 15 % της συνολικής προκηρυχθείσας ποσότητας κάθε τμήματος, υπό την προϋπόθεση
ότι η αύξηση αυτή δεν ξεπερνάει το ύψος του αρχικού προϋπολογισμού (ν. 4412/2016 άρθρο 105). Η
δυνατότητα αυτή εξυπηρετεί τυχόν έκτακτες περιπτώσεις, όπως μη προγραμματισμένες προσλήψεις
εποχικού προσωπικού κλπ.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για τρία χρόνια από την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
μόνο βάσει τιμής.
1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
του ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»,
του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161)
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) (υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε τοπική εφημερίδα),
του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών (υποχρέωση
δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε τοπική εφημερίδα)
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001
της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
τις διατάξεις του άρθρου 4 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 240/Α/12-12-2012) για την ανάδειξη προμηθευτών –
48

χορηγητών προμηθειών των Δήμων και όλων των νομικών τους προσώπων,
τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α) με τις οποίες κυρώθηκε η Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/Α/12-12-2012)4]
την υπ’ αριθ. Εγκυκλίου 3 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: Ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών
προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών,
των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, η
οποία με το από υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 11543/26-03-2013 ενημερώνει ότι: στις 12-12-2012(ΦΕΚΑ΄240),
δημοσιεύθηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚΑ΄18) και η
οποία στο άρθρο 4, προβλέπει: «1. Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για
προμήθειες: α. τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των
σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για
τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται
εφεξής από τους οικείους Δήμους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν
καταργείται.
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και
του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Τα σχετικά με το διαγωνισμό έγγραφα.
το πρακτικό της υπ’ αριθ. 15ης /30-10-2018 Συνεδρίασης, του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης.
Αριθμός Απόφασης : 252/2018, θέμα: Έγκριση Διενέργειας Διαγωνισμού πολυετούς δαπάνης για τρία
(3) έτη, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες
του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του» ετών 2019-2020-2021 μέσω Διεθνούς Ανοικτού
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ΑΔΑ: Ω0ΗΜΩΚ3-ΦΦΘ).
Την υπ’ αριθ. 29/2018 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Προμηθειών
Το υπ’ αριθ. 25615/30-04-2018 πρωτογενές αίτημα, Δήμος Νέας Σμύρνης - Τμήμα Κοινωνικής
Πολιτικής, ΑΔΑΜ: 18REQ004012090 ποσού με ΦΠΑ 483.720,23 €.
Την υπ’ αριθ. 26670/2018 βεβαίωση του Δήμου Νέας Σμύρνης περί πρόβλεψης πίστωσης στον υπό
έγκριση προϋπολογισμό έτους 2019 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 252/2018 Α.Δ.Σ. που αφορά το Διεθνή
Ανοικτό Διαγωνισμό, της υπ’ αριθ. 29/2018 μελέτης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα
Προμηθειών για την προμήθεια με γενικό τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του» ποσού 483.720,23 €.
Το υπ’ αριθ. 547/16-11-2018 πρωτογενές αίτημα, «ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ν.Π.Δ.Δ.» ΑΔΑΜ: 18REQ004015632 ποσού με ΦΠΑ
14.987,51 €.
Την υπ’ αριθ. 555/23-11-2018 βεβαίωση Πρόβλεψης δέσμευσης ποσού 5.000,00€ του
Προϋπολογισμού 2019 σε βάρος του Κ.Α. 15.6634.0001 “Προμήθεια υλικών καθαριότητας” για
προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, «ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ν.Π.Δ.Δ.»
Το υπ’ αριθ. 2564/19-11-2018 πρωτογενές αίτημα, «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», με ΑΔΑΜ: 18REQ004025782 ποσού με ΦΠΑ 134.999,80 €.
Την υπ’ αριθ. 268/30-11-2018 Απόφαση Προέδρου «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» έγκριση δαπάνης Κ.Α.Ε. 15.6634.0001 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και
ευπρεπισμούς – υγιεινής ποσού με ΦΠΑ 135.000,00 € πολυετή δαπάνη για τα ετη 2019-2020-2021.
(ΑΔΑ : Ω4ΒΓΟΛ9Π-ΑΣ1, ΑΔΑΜ : 18REQ004102552).
Το υπ’ αριθ. Πρωτ. : 181/03-11-2018 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ : 18REQ004114290), Α’Βάθμιας
Σχολικής Επιτροπής ποσού με ΦΠΑ 57.753,19 €.
Το υπ’ αριθ. Πρωτ. : 422/03-11-2018 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ : 18REQ004115044), B’ Βάθμιας
Σχολικής Επιτροπής ποσού με ΦΠΑ 56.506,80 €
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Το υπ’ αριθ. 710/30-04-2018 πρωτογενές αίτημα, «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός», με ΑΔΑΜ:
18REQ004041838 ποσού με ΦΠΑ 35.998,22 €.
το πρακτικό της υπ’ αριθ. 16ης 12/11/2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.
«Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός». Αριθ. Απόφασης 158/2018. Πρόβλεψης δέσμευσης ποσού
12.000,00€ του Προϋπολογισμού 2019 σε βάρος του Κ.Α. 15.6634.0001 “Προμήθεια υλικών
καθαριότητας”
1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ..../....../........και ώρα ..........
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ως
άνω συστήματος, αναλυτικά ως εξής:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΕΣΗΔΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr,
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
1.6 Δημοσιότητα
Α.
Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις
……/………/……... στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Β.
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης
σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : …..
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με
το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 στις κάτωθι εφημερίδες:
…
Ημερομηνία αποστολής
……./……./…….
…
Ημερομηνία αποστολής
……./……./…….
…
Ημερομηνία αποστολής
……./……./…….
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοθέση της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
http://www.neasmyrni.gr στη διαδρομή : Ανακοινώσεις ► Προκηρύξεις ► Τμήμα Προμηθειών.

Γ.
Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη όλων των δημοσιεύσεων στον ελληνικό τύπο, βαρύνει εξ ολοκλήρουν τον
ανάδοχο/ανάδοχοι, ανάλογα με την αξία του αρχικού προϋπολογισμού της ομάδας του Διαγωνισμού
που κατακυρώθηκε στον κάθε ένα προμηθευτή ξεχωριστά.
1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
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συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την
εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους,
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
2.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
η με αρ. 29/2018 μελέτη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Προμηθειών
………. Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ : ........), όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
η παρούσα Διακήρυξη με τα παρακάτω Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:
Παράρτημα Ι Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβαση
Παράρτημα ΙΙ η με αριθ. 29/2018 μελέτη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Προμηθειών
Παράρτημα ΙΙΙ το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]
Παράρτημα IV το υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Παράρτημα V το υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς – Φύλλο συμμόρφωσης
οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά
με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς
και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται μόνο με τη χρήση
της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία
είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10)
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο
πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων
υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης)
και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
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Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα
και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.
1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις
της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί
το έγγραφο.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα
αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα (πχ αγγλική), χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση
στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4364/ 2016 (Α΄13) (ν.4541/2018 άρθρο 15 παρ.1) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό
του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά
τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό
φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον, επί ποινή απoκλεισμού, τα ακόλουθα στοιχεία: α)
την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ)
τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ.
και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση
ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η
εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της
διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της
εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς
τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής,
τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
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Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα
σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που
ανέρχεται στο ποσοστό 2% χωρίς ΦΠΑ, ήτοι:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2019-2021
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ:
Α/Α ΟΜΑΔΑ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
(ποσοστό 2% με ανάλογη
στρογγυλοποίηση)
1.
Α1.
Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας
725,81€
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής
2.
Α2.1
5.633,71 €
κοινωνικού παντοπωλείου
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής
3.
Α2.2
172,68 €
κοινωνικού παντοπωλείου
4.
Α3.
Προμήθεια σάκων απορριμμάτων
979,54 €
5.
Α4.
Προμήθεια σάκων απορριμμάτων
193,46 €
Προμήθεια σαρρώθρων και λοιπών ειδών
6.
Α5.
96,75 €
υγιεινής και καθαριότητας
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019-2021 του Δήμου Νέας Σμύρνης.
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.:
Α/Α ΟΜΑΔΑ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
(ποσοστό 2% με ανάλογη
στρογγυλοποίηση)
1.
Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού
Β1.
2.043,12 €
υγιεινής
Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού
2.
Β2.
134,30 €
υγιεινής
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019-2021 του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης Ν.Π.Δ.Δ.
53

ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ – ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ν.Π.Δ.Δ.:
Α/Α ΟΜΑΔΑ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
(ποσοστό 2% με ανάλογη
στρογγυλοποίηση)
Προμήθεια ειδών - υλικών καθαριότητας και
1.
Γ1.
213,53 €
ευπρεπισμού
Προμήθεια ειδών - υλικών καθαριότητας και
2.
Γ2.
28,20 €
ευπρεπισμού
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018-2021 του Κέντρου Δραστηριότητας Κοινωνικής
Προστασίας Παιδιών και Νέων – Εθνική Στέγη Ν.Π.Δ.Δ.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.:
Α/Α
ΟΜΑΔΑ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
(ποσοστό 2% με ανάλογη στρογγυλοποίηση)
1.
Δ1.
Προμήθεια υλικών καθαριότητας
574,62 €
2.
Δ2.
Προμήθεια υλικών καθαριότητας
6,00 €
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018-2021 του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού
Ν.Π.Δ.Δ.
ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α’/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.:
Α/Α ΟΜΑΔΑ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
(ποσοστό 2% με ανάλογη
στρογγυλοποίηση)

Προμήθεια ειδών - υλικών καθαριότητας και
796,00 €
ευπρεπισμού
Προμήθεια ειδών - υλικών καθαριότητας και
2.
Ε2.
135,51 €
ευπρεπισμού
πρόβλεψη οικονομικού έτους 2019-2021 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α’/Βάθμιας Εκπαίδευσης
Ν.Π.Δ.Δ.
1.

Ε1.

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β’/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.:
Α/Α ΟΜΑΔΑ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
(ποσοστό 2% με ανάλογη
στρογγυλοποίηση)

Προμήθεια ειδών - υλικών καθαριότητας και
723,48 €
ευπρεπισμού
Προμήθεια ειδών - υλικών καθαριότητας και
2.
ΣΤ2.
187,92 €
ευπρεπισμού
πρόβλεψη οικονομικού έτους 2019-2021 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β’/Βάθμιας Εκπαίδευσης
Ν.Π.Δ.Δ.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει,
πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
1.

ΣΤ1.
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α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης,
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’
αυτών, και
γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρα 35
και 36 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52), εφόσον απαιτείται.
Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους
συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί
ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης
ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα
άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει ολικά ή μερικά την προσφορά
του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα
άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά
ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C
195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο
του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το
ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
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Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά το
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη
απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων 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.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266),
όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2)
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ.
2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα
να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από
την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
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(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε
εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο
οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την
προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48
του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία
της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό,
την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ
των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι
αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
2.2.3.5.
2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών
του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει
ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω
οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις
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ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός
φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό
επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί
να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν
λόγω απόφαση.
2.2.3.8. Η απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα
διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο
της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων
εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες
που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς, επί ποινή αποκλεισμού, απαιτείται:
Α) Να διαθέτουν γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, κατά την προηγούμενη της δημοσιεύσεως της
παρούσης, ύψους τουλάχιστον ίσου με το 50% του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού (χωρίς
Φ.Π.Α.) της υπ’ αριθ. 29/2018 μελέτης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Προμηθειών και
αναλογικά για όσες ομάδες καταθέσουν προσφορά. Από τις ως άνω υποβληθείσες καταστάσεις θα
πρέπει να προκύπτει το θετικό αποτέλεσμα της λειτουργίας των επιχειρήσεων.
Β) Να διαθέτουν πιστοληπτική ικανότητα ύψους τουλάχιστον ίσου με το 50% του ποσού του
ενδεικτικού προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α.) της υπ’ αριθ. 29/2018 μελέτης Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών – Τμήμα Προμηθειών και αναλογικά για όσες ομάδες καταθέσουν προσφορά.
Γ) Να διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο Γενικής Αστικής Ευθύνης σε ισχύ, κάλυψη έναντι
επαγγελματικών κινδύνων για τη δραστηριότητα της επιχείρησης.
Για το σκοπό αυτό ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει με το ΕΕΕΣ ότι διαθέτει την ανωτέρω οικονομική
και χρηματοοικονομική επάρκεια και θα προσκομίσει αυτά στην Αναθέτουσα, μετά την αποστολή της
σχετικής πρόσκλησης στον προσωρινό ανάδοχο (στάδιο δικαιολογητικών κατακύρωσης) σύμφωνα με
το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς, επί ποινή αποκλεισμού, απαιτείται:
Α) Κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων συναπτών ετών να έχουν εκτελέσει συμβάσεις
προμηθειών, συναφούς τύπου, ύψους τουλάχιστον ίσου με το 50% του ποσού του ενδεικτικού
προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α.) για την ομάδα ή το σύνολο των ομάδων στις οποίες συμμετέχει.
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Για το σκοπό αυτό ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει με το ΕΕΕΣ ότι διαθέτει την ανωτέρω τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα και θα προσκομίσει αυτά στην Αναθέτουσα, μετά την αποστολή της
σχετικής πρόσκλησης στον προσωρινό ανάδοχο (στάδιο δικαιολογητικών κατακύρωσης) σύμφωνα με
το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016.
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν, επί ποινή
αποκλεισμού, να συμμορφώνονται με τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.2.9.2.
Αποδεικτικά Μέσα παρ. Β.5. της παρούσας
Για το σκοπό αυτό ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει με το ΕΕΕΣ ότι διαθέτει τα ανωτέρω πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και θα προσκομίσει αυτά στην
Αναθέτουσα, μετά την αποστολή της σχετικής πρόσκλησης στον προσωρινό ανάδοχο (στάδιο
δικαιολογητικών κατακύρωσης) σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016.
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των
οποίων στηρίζονται.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν
λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την
εκτέλεση της σύμβασης .
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
Για το σκοπό αυτό, σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες τρίτων θα το
δηλώσει στο ΕΕΕΣ.
Επισημαίνετε ότι: Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τους τεχνικούς φορείς που δεν ανήκουν
άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά
έντυπα ΕΕΕΠ.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1
Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:
α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και
β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης,
προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙI το οποίο αποτελεί
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του
τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από
τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το
οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού
φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το
σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
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Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από
το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή
το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.9.2
Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά
την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις
του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των
οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4 - 2.2.8).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν
λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά
ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε
κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό
φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η
δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή
που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να
ισχύουν.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης
του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν την αποστολή της σχετικής ειδοποίησης (για πιστοποιητικά που δεν
αναφέρουν ημερομηνία ισχύος). Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να υποβάλει επιπλέον υπεύθυνη
δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός
ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής
ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές.
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του
οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με
δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε
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πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές
επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και
2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι
αποκλεισμού.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς.
δ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής
δραστηριότητας)
προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση
του
οικείου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του
αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του
ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό
επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι
δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του
αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
Α) δημοσιευμένους ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών ή χρηματοοικονομικές καταστάσεις
των τριών τελευταίων συναπτών ετών ( δηλαδή για τα έτη 2015-2016-2017).
Β) Βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας από τράπεζα ή άλλο αναγνωρισμένο ίδρυμα. Η Βεβαίωση
Πιστοληπτικής Ικανότητας θα πρέπει να έχει εκδοθεί πρόσφατα, εντός των τελευταίων τριάντα (30)
ημερών πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, για το σκοπό αυτό.
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Γ) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο Γενικής Αστικής Ευθύνης σε ισχύ, με κάλυψη έναντι επαγγελματικών
κινδύνων για τη δραστηριότητα της επιχείρησης..
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν:
Α) αντίγραφα συμβάσεων και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από δημόσια αρχή. Εάν ο αποδέκτης είναι
Ιδιωτικός φορέας, αντίγραφα από επίσημα παραστατικά και βεβαίωση του αποδέκτη των
προμηθειών,
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
ISO 14001 : 2004 περιβαλλοντική διαχείριση επιχειρήσεων,
ISO 22716 : 2007 του εργοστασίου παραγωγής ή ισοδύναμο: αφορά τα προϊόντα καλλυντικών,
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 : 2008 / ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 : 2015 σύστημα διαχείρισης ποιότητας (το οποίο πρέπει
να έχει εκδοθεί έως 14/09/2018, σύμφωνα με τη μεταβατική περίοδο που ορίζει το Εθνικό Σύστημα
Διαπίστευσης Α.Ε. ΕΣΥΔ) ή ισοδύναμο.
http://www.esyd.gr/portal/p/esyd/el/article_preview.jsp?arcluid=392f
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης
και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ,
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του
διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία
του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται
από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς
πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του
Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό
που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω
κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το
πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Επισημαίνεται ότι, ως προς τις διαδικασίες συμβάσεων προμηθειών, γενικών υπηρεσιών, εκπόνησης
μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, δεν υφίσταται επί
του παρόντος εθνικός επίσημος κατάλογος του άρθρου 83 του Ν.4412/2016. Σημειώνεται, περαιτέρω,
ότι το Γ.Ε.ΜΗ δεν συνιστά επίσημο κατάλογο, κατά τις διατάξεις του ίδιου άρθρου, και, κατά
συνέπεια, δεν συμπληρώνεται από τους οικονομικούς φορείς στο εν λόγω πεδίο.
Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι το πεδίο του ΕΕΕΣ, που αφορά στην εγγραφή οικονομικών
φορέων σε επίσημους καταλόγους, δεν μπορεί να απαλειφθεί από τις αναθέτουσες αρχές σε κανένα
είδος σύμβασης (προμηθειών, υπηρεσιών, έργων, μελετών κλπ), καθώς δεν μπορεί να αποκλειστεί το
ενδεχόμενο συμμετοχής στη διαδικασία αλλοδαπού οικονομικού φορέα, εγγεγραμμένου σε επίσημο
κατάλογο της χώρας εγκατάστασής του ή άλλης χώρας ή ακόμη και το ενδεχόμενο εγγραφής
62

ημεδαπού οικονομικού φορέα σε επίσημο κατάλογο άλλης χώρας, την εγγραφή στον οποίο δύναται
να επικαλεστεί συμπληρώνοντας τη σχετική ένδειξη στο ΕΕΕΣ.
Κατά συνέπεια, μόνο εφόσον ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος κατά τα ανωτέρω, σε
επίσημο κατάλογο, συμπληρώνει, πέρα από την ένδειξη «ΝΑΙ» τα στοιχεία α έως ε που παρέχονται
στο αμέσως ακόλουθο πεδίο.
Κατευθυντήρια Οδηγία 23 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε), σελ. 12.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω,
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους
πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για το σκοπό αυτό.
2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά:
μόνο βάσει τιμής.
2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην υπ’ αριθ. 29/2018 μελέτη
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Προμηθειών, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας
της προμήθειας ανά ομάδα.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται
η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ
τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα
που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ.
56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που
υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο
υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται
στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις
διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
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2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα
με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα
της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του
ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω
ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές
διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης
πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται
για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στη συνέχεια το
σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και
υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί
ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και
ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf].
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται
θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία, επί ποινή αποκλεισμού, περιλαμβάνουν:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του
άρθρου 79 του ν. 4412/2016
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή
αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ).
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύμφωνα με τις αναρτημένες στον ως άνω διαδικτυακό τόπο
οδηγίες- ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)”
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_
4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624
636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και του ν.4541/2018
άρθρο 15 παρ. 1 καθώς και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
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γ) τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα για φυσικά πρόσωπα και τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα.
δ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος, στην
οποία θα δηλώνει ότι:
έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των συνημμένων παραρτημάτων της και αποδέχεται
αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα,
παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του Δήμου Νέας Σμύρνης και των ΝΠΔΔ
περί ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού,
θα καταθέσει προσηκόντος δείγματα όπως αυτά αναφέρονται στο πίνακα του άρθρου 6.4 της
παρούσας, τα οποία θα πρέπει να κατατεθούν, έως μια (1) ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών στο σύστημα του διαγωνισμού και ώρα 14:00 στo Πρωτόκολλο του Δήμου
Νέας Σμύρνης επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 14, 4ος όροφος, Νέα Σμύρνη ΤΚ 171 21.
τα είδη που θα προμηθεύσει το Δήμο και τα ΝΠΔΔ θα είναι ίδια με αυτά των δειγμάτων,
η παράδοση των ειδών θα γίνεται το αργότερο σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από αυτή της
παραγγελίας, σε τόπο - σημείο που θα υποδεικνύουν οι αρμόδιοι υπάλληλοι των υπηρεσίων του
Δήμου και των ΝΠΔΔ,
τα υλικά που απορρίπτονται για οποιοδήποτε λόγο, μη αρίστης ποιότητας ή μη σύμφωνα προς τη
Συγγραφή Υποχρεώσεων, προδιαγραφές κ.λ.π. πρέπει να απομακρύνονται άμεσα ύστερα από την
σχετική εντολή της υπηρεσίας και θα αντικαθίστανται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών.
ε) Αντίγραφο Δελτίου Αποστολής των κατατεθειμένων δειγμάτων προς το Δήμο Νέας Σμύρνης, για τα
είδη όπως ζητούνται στο άρθρο 6.4 της παρούσας διακήρυξης και αρ. Πρωτοκόλλου κατάθεσης
αυτών στον φορέα ή αποδεικτικό κατάθεσης ταχυδρομείου, σε περίπτωση που αποστάλθηκαν
ταχυδρομικά.
2.4.3.2 Τεχνική προσφορά : H τεχνική προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να καλύπτει όλες
τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί στην υπ’ αριθ. 29/2018 μελέτη της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Προμηθειών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) της παρούσας, περιγράφοντας
ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Για το λόγο αυτό θα πρέπει
να υποβληθεί το υπόδειγμα Τεχνική Προσφορά - Φύλλο Συμόρφωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V).
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η
καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα (απαιτούμενα
στοιχεία) στο ως άνω παράρτημα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V).
Επιπλέον, υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος,
στην οποία θα δηλώνει ότι:
διαθέτει τα αντίστοιχα απαιτούμενα έντυπα/έγγραφα που αναφέρονται στον πίνακα : Επιπρόσθετες
ελάχιστες απαιτήσεις, της υπ’ αριθ. 29/2018 μελέτης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα
Προμηθειών, κατά το χρονικό στάδιο της υποβολής της προσφοράς τους και θα προσκομίσει αυτά
στην Αναθέτουσα, μετά την αποστολή της σχετικής πρόσκλησης στον προσωρινό ανάδοχο (στάδιο
δικαιολογητικών κατακύρωσης) σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016.
σε κάθε περίπτωση συνεργασίας θα καταθέσουν ιδιωτικό συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική πράξη
δήλωσης συνεργασίας όπου θα δηλώνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα:
η επωνυμία του φορέα,
ημερομηνία,
ότι θα θέσει στη διάθεση του προσφέροντα τις αναγκαίες ποσότητες του προς προμήθεια είδους για
την εκτέλεση της σύμβασης,
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα του όρους της παρούσας διακήρυξης και
τυχόν λοιποί όροι που αναφέρονται στη δήλωση συνεργασίας
Περαιτέρω, για όσα είδη εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής δειγμάτων σύμφωνα με το
άρθρο 6.4 της παρούσας, θα κατατεθούν ευκρινείς φωτογραφίες και αναλυτική – σαφής τεχνική
περιγραφή για την ορθή διαξαγωγή του διαγωνισμού.
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Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην
παρούσα κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας διακήρυξης.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:
α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,
β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102
του ν. 4412/2016 και
γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την
αναθέτουσα αρχή στην υπ’ αριθ. 29/2018 μελέτης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα
Προμηθειών.
2.4.5 Περιεχόμενα έντυπου φακέλου
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή
(Δήμος Νέας Σμύρνης, Ελευθερίου Βενιζέλου 14, 4ος όροφος) σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο
φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε
πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014.
Στον έντυπο σφραγισμένο κυρίως φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
Η λέξη: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ή ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,
Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής: Δήμος Νέας Σμύρνης,
Ο τίτλος της σύμβασης: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου
και των Νομικών Προσώπων του» του Δήμου Νέας Σμύρνης. (υπ’ αρ. 29/2018 μελέτη Δ/νσης Οικ.
Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών,
Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων
συμμετοχής),
Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (άρθρο 92 παρ.1 ν.4412/2016)
Ο ΕΝΤΥΠΟΣ ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
1. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ο οποίος πρέπει,
επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα απαιτούμενα από τα δικαιολογητικά συμμετοχής της
παρούσας διακήρυξης στοιχεία (π.χ. εγγύηση συμμετοχής (επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση
δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν
προηγμένη ψηφιακή υπογραφή), καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης
(Apostille) κλπ).
2. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος πρέπει, επί ποινή
αποκλεισμού, να περιέχει όλα τα απαιτούμενα από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας
διακήρυξης στοιχεία (π.χ. τεχνική προσφορά συστήματος, δελτίο αποστολής δειγμάτων). Αν τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον
κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες
ενδείξεις.
3. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος πρέπει, επί
ποινή αποκλεισμού, να περιέχει την παραγόμενη από το σύστημα οικονομική προσφορά.
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Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική
υπογραφή (π.χ. ΕΕΕΠ, Υπεύθυνες Δηλώσεις), τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από
το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί (δεν υποχρεούται) να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε
οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε εύλογη προθεσμία
όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά (είτε αυτά αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής είτε δικαιολογητικά
κατακύρωσης / ανεξαρτήτου σταδίου του διαγωνισμού), όταν αυτό απαιτείται για την ορθή
διεξαγωγή της διαδικασίας.
2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς
μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα 6 μηνών σύμφωνα με το άρθρο 97
παρ.4 του ν.4412/2016.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο
2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω
αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε
οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν
την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω
και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και
τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής
προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση
προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης
διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα
με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές .
Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄
της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με
κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε
ως μέλη ενώσεων,
στ) η οποία είναι υπό αίρεση,
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ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
η) η οποία είναι αντιπροσφορά,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης,
ι) η μη προσήκουσα κατάθεση δειγμάτων.
3.
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας
τα εξής στάδια:
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
την.....και ώρα......
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο
3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.
4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η
αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την
απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών
προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να
ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνική προσφορά, το
αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των δειγμάτων.
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δ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών
οικονομικών προσφορών.
ε) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τα δείγματα
έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό
στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και
την ανάδειξη του/των προσωρινού/ων αναδόχου/ων. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως
άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους προσφέροντες για την παροχή
εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση
είτε της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε του
αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της
Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις
ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των
προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της
Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες
προσφορές.
Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία
απόφαση.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά Δείγματα» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους
προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
3.4 της παρούσας.
Η ημερομηνία της ηλεκτρονικής κοινοποίησης της σχετικής αποφάσεως για το εκάστοτε στάδιο του
διαγωνισμού στο Σύστημα αποτελεί και το χρονικό σημείο από το οποίο υπολογίζεται η νόμιμη
προθεσμία, για την άσκηση τυχόν προσφυγών.
3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού
αναδόχου
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»),
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από
αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται
από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής
τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση.
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί
ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία
στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί
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αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον
ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω
διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα
των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού), 2.2.4 έως
2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) και 6 (ειδικοί όροι εκτέλεσης ) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά τη δήλωση και μέχρι την
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία
ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού της
Επιτροπής του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη
ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό
ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα
με την επόμενη παράγραφο 3.4.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της
παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από
τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και
36 του ν. 4129/2013,
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και μόνο στην περίπτωση του
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της
απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση .
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Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού,
θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της
σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας
αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας,
δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις
που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου
Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο
άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα
λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ.
α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β
του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση
παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την
προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από
την ΑΕΠΠ.
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Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016
κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από
την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως
αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν.
4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή
ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά
από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά
της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η
παράλειψη.
4.
ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση
της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση,
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης,
εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
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4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001,
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την
υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των
παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16
του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου
δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται
στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν.
4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται
υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας
παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.
4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη
του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε
αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες
πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν
συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας..
Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της
σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή,
οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από
τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως
άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου
2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται
να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα
τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω
λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται
να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου
131 του ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
4.7 Προστασία δεδομένων προσωπικού χαραχτήρα
Η Αναθέτουσα Αρχή εγγυάται ότι τα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να διαβιβαστούν από Τους
συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για τις ανάγκες της διαδικασίας και μέχρι την ολοκλήρωση αυτής
έχουν ληφθεί νομίμως και με τη συναίνεση των υποκειμένων για τη χρήση για την οποία
προορίζονται και οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δηλώνουν ότι θα χρησιμοποιήσουν αυτά
αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού και μόνο, τηρουμένων των διατάξεων
περί προστασίας δεδομένων και του Κανονισμού Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/79 του Eυρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών».
5.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:
Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, ο εν λόγω τρόπος πληρωμής
εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016,
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπερ. Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.
Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων
Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016.
γ) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). Η κράτηση
επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δημόσιας
σύμβασης, προ φόρων και κρατήσεων, (ΚΥΑ 1191, ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017).
δ) Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής θα καταβάλλονται, σε
κάθε περίπτωση, από τον προμηθευτή που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
προμηθευτών.
5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει
ή συντηρήσει αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.1 της παρούσας.
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Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη
σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε
από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της
εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της
προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως
εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την
ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο
υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των
υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της
συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται,
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω
πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται
από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού,
με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή
συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το
ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν
καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα
τα μέλη της ένωσης.
5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων
των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών),
6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30)
ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής,
αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην
περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
5.4 Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο

75

α) Τα απαιτούμενα για την προμήθεια μεταφορικά μέσα, ο έλεγχός τους σ’ όλη την διάρκεια της
προμήθειας και το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά
τους στις εκάστοτε Υπηρεσίες του Δήμου βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή.
β) Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του προμηθευτή ή σε τρίτους ή για οποιαδήποτε
ζημιά που προκαλείται από τον προμηθευτή βαρύνεται αποκλειστικά ο ίδιος.
γ) Τα υλικά που απορρίπτονται για οποιοδήποτε λόγο, μη αρίστης ποιότητας ή μη σύμφωνα προς την
Συγγραφή Υποχρεώσεων, προδιαγραφές κ.λ.π. πρέπει να απομακρύνονται άμεσα ύστερα από την
σχετική εντολή της υπηρεσίας και αντικαθίστανται την ίδια μέρα.
δ) Κάθε δαπάνη που τυχαία δεν κατονομάζεται και που έχει σχέση με την εκτέλεση της προμήθειας
που αναφέρεται στην Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, και μέχρι την τέλεια παράδοση στο
Δήμο των υλικών, βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο.
6.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά το αργότερο σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
από αυτή της παραγγελίας, καθ’ υπόδειξη των Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Σμύρνης και των Νομικών
Προσώπων του. Η παράδοση των ποσοτήτων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες
ανάγκες ύστερα από παραγγελία των αρμόδιων υπαλλήλων, μέσω email ή fax. Όλα τα είδη θα
παραδοθούν με δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου, σε τόπο - σημείο και χρόνο που θα του
υποδείξουν οι αρμόδιοι υπάλληλοι.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου
207 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή,
εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε
εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
Επισημάνεται ότι, η μεταφορά όλων των ειδών της παρούσας διακήρυξης θα γίνεται με καθαρά και
απολυμασμένα μεταφορικά μέσα κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται, τα οποία θα πρέπει να
είναι εφοδιασμένα με βεβαίωση Καταλληλότητας Οχήματος από Υγειονομικής Πλευράς (η οποία
εκδίδεται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών) και άδεια
Κυκλοφορίας Οχήματος Μεταφοράς (η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες).
Απαγορεύεται η μεταφορά, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο των προς προμήθεια προϊόντων με οχήματα
που μεταφέρουν ρυπαρά αντικείμενα ή τοξικές ύλες ή υγρά, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν, με
οιοδήποτε τρόπο, την ποιότητα και την υγιεινή των προϊόντων.
6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
6.2.1. Ως σημεία παράδοσης ορίζονται τα παρακάτω:
Δήμος Νέας Σμύρνης
ΟΜΑΔΑ Α1. Διοικητικές Υπηρεσίες: Ελ. Βενιζέλου 14, Νέα Σμύρνη.
ΟΜΑΔΑ Α2.1 & Α2.2 Κοινωνικό Παντοπωλείο: Αρτάκης 34 και Λεωφόρο Συγγρού 221, Νέα Σμύρνη.
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ΟΜΑΔΑ Α3. Υπηρεσία Καθαριότητας: Ολυμπίου & Σωκράτους, Νέα Σμύρνη.
ΟΜΑΔΑ Α4 & Α5. Υπηρεσίες Νεκτροταφείου Αγίας Σοφίας 139, Νέα Σμύρνη.
Σε συγκεκριμένους χώρους και σημεία καθ’ υπόδειξη των αρμοδίων υπαλλήλων.
Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Ν.Π.Δ.Δ.
ΟΜΑΔΑ Β1 & Β2.
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ: Τσακίρογλου 16, Νέα Σμύρνη
Β΄ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ: Αγνώστων Μαρτύρων 88, Νέα Σμύρνη
Γ΄ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ: Αρτάκης 34, Νέα Σμύρνη
Δ΄ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ: Κερασούντος & Βουλγαροκτόνου, και Σινώπης 23, Νέα Σμύρνη
Ε΄ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ: Τραπεζούντος & Τυρολόης, Νέα Σμύρνη
ΣΤ΄ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ: Αρτάκης 34, Νέα Σμύρνη
Ζ΄ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ: Λεωφόρος Συγγρού 211, Νέα Σμύρνη
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ: Αρτάκης 34, Νέα Σμύρνη
Β΄ ΤΜΗΜΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ: Σταδίου 32 – 34, Νέα Σμύρνη
Γ΄ ΤΜΗΜΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ: Πλαστήρα 57, Νέα Σμύρνη
Δ΄ ΤΜΗΜΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ: Ραιδεστού 11 – 13, Νέα Σμύρνη
Ε’ ΤΜΗΜΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ: Ελλησπόντου 65 και Ταταούλων
Σε συγκεκριμένο χώρο και σημείο καθ’ υπόδειξη του αρμοδίου υπαλλήλου.
Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων-Εθνική Στέγη Ν.Π.Δ.Δ.
ΟΜΑΔΑ Γ1 & Γ2.
Βάρνης 1, Νέα Σμύρνη.
Σε συγκεκριμένο χώρο και σημείο καθ’ υπόδειξη του αρμοδίου υπαλλήλου.
Πολιτιστικός Οργανισμός και Αθλητικός Οργανισμός Ν.Π.Δ.Δ.
ΟΜΑΔΑ Δ1 & Δ2.
Ελευθερίου Βενιζέλου 16, Νέα Σμύρνη.
Σε συγκεκριμένο χώρο και σημείο καθ’ υπόδειξη του αρμοδίου υπαλλήλου.
Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
ΟΜΑΔΑ Ε1 & Ε2. Πρωτοβάθμιας
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
1ο
2ο
3ο
4ο
5ο
6ο
7ο
8ο
9ο
10ο
10ο ολοήμερο
11ο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Επταλόφου - Πριήνης 25
Ευξ. Πόντου-Αγ. Σαράντα
Περγάμου 4
Ευξείνου Πόντου 171
Βελισσαρίου 22
Παρασκευοπούλου 54
Ελ. Βενιζέλου - Κράτητος
Δωδεκανήσου και Κύπρου
Βοσπόρου 78
Ελ. Βενιζέλου 23
Προσκόπων Αϊδινίου & Αγ. Σοφίας
Κιουπετζόγλου 14Α
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ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
1ο
2ο
3ο
4ο
5ο
6ο
7ο
12ο
13ο
ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΔΙEΥΘΥΝΣΗ
Κοραή 20
Βοσπόρου 78
Αρτάκης και Αιγαίου
Αποστολάκη 2
Ευξείνου Πόντου 171
Πλ. Βασ. Σοφίας 1
Γενναδίου & Αγ. Σαράντα
Παρασκευοπούλου 37
Αρτάκης και Αιγαίου
Αποστολάκη 2

Συστεγαζόμενα:
2ο Δημοτικό-9ο Νηπιαγωγείο
3ο-13ο Δημοτικά
4ο Δημοτικό-Δημοτικό Άγιος Ανδρέας-7ο Νηπιαγωγείο
5ο Δημοτικό-4ο Νηπιαγωγείο
7ο Δημοτικό-2ο Νηπιαγωγείο
Σε συγκεκριμένο χώρο και σημείο καθ’ υπόδειξη του αρμοδίου υπαλλήλου.
ΟΜΑΔΑ ΣΤ1 & ΣΤ2. Δευτεροβάθμιας
ΓΥΜΝΑΣΙΑ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΜΗΡΕΙΟ
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΦΕΣΕΙΟ
8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΤΙΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΓ.ΑΝΔΡΕΟΥ & ΚΟΡΑΗ 20
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ 7 - 9
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ 7 - 9
ΚΟΡΑΗ & ΜΗΔΕΙΑΣ 2
ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ 1
Γενναδίου και Αρσακείου 47
ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ & ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 3
ΛΕΣΒΟΥ 4

ΛΥΚΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1ο ΛΥΚΕΙΟ
ΚΟΡΑΗ 20 & ΑΓ,ΑΝΔΡΕΑ 2
2ο ΛΥΚΕΙΟ ΟΜΗΡΕΙΟ
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ 7 - 9
3ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ 7 - 9
4ο ΛΥΚΕΙΟ
ΜΗΔΕΙΑΣ 2Α
5ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ
ΑΓΝ. ΜΑΡΤΥΡΩΝ 1 - 3
6ο ΛΥΚΕΙΟ
ΕΥΞ.ΠΟΝΤΟΥ 71 & ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ
7ο ΛΥΚΕΙΟ ΕΣΤΙΑ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 3
ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ 4
1ο ΕΠΑΛ
ΜΗΔΕΙΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ 21-25
2ο ΕΠΑΛ
ΜΗΔΕΙΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ 21-25
Ε.Κ.Ν. (ΣΕΚ)
ΜΗΔΕΙΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ 21-25
ΙΕΚ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
ΜΗΔΕΙΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ 21-25
Σε συγκεκριμένο χώρο και σημείο καθ’ υπόδειξη του αρμοδίου υπαλλήλου.
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H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται
ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο
ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τον/τους ακόλουθο/ους τρόπο/ους: με μακροσκοπικό
έλεγχο, εργαστηριακό έλεγχο (εάν κριθεί απαραίτητος), ή συνδυασμός αυτών.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό
– οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3
του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες)
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση
τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του
αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει
εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι
(20) ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο
που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.
6.2.2. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί
από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η
παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και
εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το
θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων,
σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και
εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο
από τη σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν
επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,
μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία όπως ορίζεται.
6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται
για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο
δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του
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τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.
6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2
και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.
6.4 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις
Οι οικονομικοί φορείς, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να καταθέσουν δείγματα σύμφωνα με το
άρθρο 214 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρονται παρακάτω στη διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 16, 17121
Νέα Σμύρνη (4ος όροφος Τμήμα Προμηθειών) έως μια (1) ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία
του διαγωνισμού και ώρα 14:00, αφού αρχικά πρωτοκολληθεί το Δελτίο Αποστολής που τα
συνοδεύει. Όλα τα δείγματα θα είναι τοποθετημένα σε ξεχωριστή συσκευασία με τον τίτλο
«ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Σε κάθε δείγμα θα υπάρχει αυτοκόλλητο ή καρτελάκι στο οποίο
θα αναφέρονται τα στοιχεία του συμμετέχοντα, ο τίτλος της προμήθειας, ο αριθμός της διακήρυξης, ο
πλήρης τίτλος του φορέα που διενεργεί την προμήθεια, η ομάδα και ο α/α του προσφερόμενου
είδους όπως αυτό αναφέρεται στην υπ’ αριθ. 29/2018 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών –
Τμήμα Προμηθειών.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ:
Για την αξιολόγηση των προσφορών θα κατατεθούν εις διπλούν αντιπροσωπευτικά δείγματα υλικών,
αναλυτικά ως εξής:
Α/Α
ΟΜΑΔΕΣ
Περιγραφή
1.
Όλες οι ομάδες
Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού.
Εξαίρεση από την υποχρέωση προσκόμισης δειγμάτων αποτελούν τα κάτωθι είδη λόγω όγκου ή / και
κόστους:
το είδος με Α/Α 12 «Κάδος απορριμμάτων με ρόδες και πεντάλ 120lt» της ομάδας Α2.1 «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ (ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ)»,
το ειδος με Α/Α 5 «Επαγγελματικό καρότσι σφουγγαρίσματος μονό» της ομάδας Α1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ), Α/Α 15 «Επαγγελματικό καρότσι σφουγγαρίσματος μονό» Β1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, Α/Α 5 «Επαγγελματικό καρότσι
σφουγγαρίσματος μονό» Γ1 ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ,
το ειδος με Α/Α 29 «Αντισηπτικό χεριών 4lt» της ομάδας Ε1 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α'ΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
το είδος με Α/Α 16 «Κάδος κουζίνας 62lt με κινούμενο καπάκι» της ομάδας Β1 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
το είδος με Α/Α 17 «Κάδος κουζίνας 62lt με πεντάλ» της ομάδας Β1 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
τα είδη με Α/Α 43 έως 49 (όλες οι σακούλες ηλεκτρικών σκουπών) της ομάδας Β1 ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
το είδος με Α/Α 62 «Συσκευή για χειροπετσέτες» της ομάδας Β1 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
το είδος με Α/Α 23 «Τραπεζομάντηλα (σε κιβ.150τεμ. λευκό)» της ομάδας ΟΜΑΔΑ Γ1 ΚΕΝΤΡΟ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ,
το είδος με Α/Α 12 «Πρέσσα (στίφτης) σφουγγαρίστρας» της ομάδας ΟΜΑΔΑ ΣΤ1 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2 της παρούσας, για όσα είδη εξαιρούνται από την
υποχρέωση υποβολής δειγμάτων, θα κατατεθούν ευκρινείς φωτογραφίες και αναλυτική – σαφής
τεχνική περιγραφή για την ορθή διεξαγωγή του διαγωνισμού.
Σε περίπτωση που ένας ενδιαφερόμενος συμμετέχει σε περισσότερες από μία ομάδες με κοινά
δείγματα, δεν απαιτείται η προσκόμιση των δειγμάτων για κάθε ομάδα χωριστά.
Σε κάθε δείγμα θα υπάρχει αυτοκόλλητο ή καρτελάκι στο οποίο θα αναφέρονται τα στοιχεία του
συμμετέχοντα, ο τίτλος της προμήθειας, ο αριθμός της διακήρυξης, ο πλήρης τίτλος του φορέα που
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διενεργεί την προμήθεια, η ομάδα και ο α/α του προσφερόμενου είδους όπως αυτό αναφέρεται στην
υπ’ αριθ. 29/2018 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Προμηθειών.
Επισημαίνεται ότι: το αυτοκόλλητο ή το καρτελάκι θα είναι τοποθετημένο, σε κάθε είδος, με τέτοιο
τρόπο έτσι ώστε να μην καλύπτονται οι υποχρεωτικές του ενδείξεις.
Κατά την αξιολόγηση των προσφορών, τίθενται υπόψη του αρμόδιου οργάνου και τα σχετικά
δείγματα της παρούσης. Για τη διενέργεια του ελέγχου από το αρμόδιο όργανο είναι απαραίτητη η
αποσφράγιση του δείγματος, η οποία γίνεται ενώπιον της επιτροπής Διαγωνισμού, μετά δε τον
έλεγχο, γίνεται επανασφράγιση του δείγματος. Επίσης, ενώπιον της επιτροπής Διαγωνισμού γίνεται,
όταν απαιτείται, λήψη του δείγματος. Η έγκριση των δειγμάτων και αντιδειγμάτων γίνεται από το
αρμόδιο όργανο για την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών .
Τα δείγματα του αναδόχου διατηρούνται στην αρμόδια υπηρεσία μέχρι την παραλαβή των
συμβατικών υλικών και παραλαμβάνονται από την επιτροπή παραλαβής για να χρησιμοποιηθούν
κατά το στάδιο των ελέγχων και επιστρέφονται μετά το πέρας της παραλαβής των υλικών, εφόσον,
λόγω της φύσης τους δεν καταστρέφονται κατά τη διαδικασία των ελέγχων.
Τα δείγματα θα αξιολογηθούν κατά το στάδιο ελέγχου της τεχνικής προσφοράς με μακροσκοπικό
έλεγχο, εργαστηριακό έλεγχο (εάν κριθεί απαραίτητος), ή συνδυασμός αυτών.
Τα δείγματα και οι συσκευασίες των προϊόντων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές και θα μείνουν αμετάβλητες καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της προμήθειας.
Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων που λαμβάνονται από τις επιτροπές παραλαβής, βαρύνει
τους προμηθευτές και δεν καταβάλλεται. Η επιστροφή των δειγμάτων γίνεται σύμφωνα με την
παράγραφο 11 του άρθρου 214 του ν.4412/2016. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 214
του ν. 4412/2016.
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ
ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Νέα Σμύρνη 18-12-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ, ΠΟΛΗ
ΕΔΡΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ ΦΑΞ/ ΕΜΑΙL:

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και
ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου
και των Νομικών Προσώπων του

ΑΡ. ΜΕΛ. 29/2018 Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών

ΑΦΜ - Δ.Ο.Υ:
ΝΟΜΙΜΟΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:
Α.Δ.Τ
(ΝομίμουΕκπροσώπου):
Υπεύθυνος
Επικοινωνίας:

Αφού έλαβα γνώση των ορών της διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο
"Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των
Νομικών Προσώπων του" για τα έτη 2019-2021, δηλώνω την πλήρη αποδοχή
και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις γενικές απαιτήσεις της
υπό ανάθεσης σύμβασης όπως προσδιορίζονται στο στην υπ' αριθ. 29/2018
μελέτη της ανωτέρω διακήρυξης, για τα είδη που προσφέρω.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2019-2021

Α/Α

1

2
3
4

ΟΜΑΔΑ Α1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ)
Κ.Α.Ε. 10.6634.0002 Προμήθεια ειδών καθαριότητας
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
M. M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
Απολυμαντικό χεριών –
υγρό κρεμοσάπουνο
250 ml
ΤΕΜ.
30
Γάντια κουζίνας,
ζευγάρι, μέγεθος
medium
ΤΕΜ.
150
Γάντια κουζίνας,
ζευγάρι, μέγεθος large
ΤΕΜ.
210
Γάντια μιας χρήσης latex
μέγεθος medium (συσκ.
ΤΕΜ.
15

ΣΥΝΟΛΟ
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5

6

7
8
9

10
11
12

13

14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24

100 τεμ.)
Επαγγελματικό καρότσι
σφουγγαρίσματος μονό
Κατσαριδοκτόνο
εντομοκτόνο σπρέυ 300
ml
Κουβάς
σφουγγαρίσματος
(Στίφτης) οβάλ 16lt
Κρεμοσάπουνο 1lt
Κρεμοσάπουνο με
αντλία 250 ml
Μεταλλικό Κοντάρι με
μηχανισμό για
επαγγελματική
σφουγγαρίστρα 1,2m
Μπουκάλι με αντλία για
κρεμοσάπουνο 250ml
Οινόπνευμα λευκό
200ml, 95ο βαθμών
Πανάκια καθαρισμού με
μικροΐνες για
απομάκρυνση σκόνης,
μεσαίο μέγεθος
Παρκετέζα με βάση και
μεταλλικό κοντάρι (σετ).
Παρκετέζα 60 cm και
μεταλλικό κοντάρι 130
cm
Πιγκάλ τουαλέτας με
πλάτη
Ποτήρια πλαστικά (σε
συσκ. των 50 τεμ.)
Σκόνη γενικού
καθαρισμού με
λευκαντική δράση 500
gr
Σκούπα με κοντάρι
130cm
Σπογγοπετσέτα μεγάλου
μεγέθους 30Χ35 cm
Σφουγγάρια πιάτων με
φιμπρα
Σφουγγαρίστρα γίγας
Υγρή παρκετίνη 1lt
Υγρό γενικού
Καθαρισμού 4lt
Υγρό καθαριστικό για τα
άλατα 750 ml

ΤΕΜ.

ΤΕΜ.

12

15

ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

39
600
30

ΤΕΜ.
12
ΤΕΜ.

12

ΤΕΜ.

27

ΤΕΜ.
45

ΤΕΜ.
15
ΤΕΜ.

45

ΤΕΜ.

300

ΤΕΜ.

150

ΤΕΜ.

60

ΤΕΜ.

900

ΤΕΜ.

2700

ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

570
60

ΤΕΜ.

900

ΤΕΜ.

30
84

25
26
27
28

29
30
31
32

Υγρό πιάτων (στο χέρι)
1lt
Υγρό τζαμιών 750 ml με
ψεκαστήρα
Φαράσια ορθοπεδικά
με κοντάρι
Χαρτί υγείας (σε συσκ.
των 8 τεμ.)
Χειροπετσέτες ζικ ζακ
(Α' ποιότητας) (20Χ200
τεμ. σε κιβ.)
Χλωρίνη απλή 2lt
Ξεσκονόπανο (πακέτο 1
λαβή & 5 ανταλλακτικά)
Ξεσκονόπανο (πακέτο
10 ανταλλακτικά)

ΤΕΜ.

450

ΤΕΜ.

450

ΤΕΜ.

30

ΤΕΜ.

3000

ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ.

A/A
1
2
3
4
5

6

7
8
9

420
5442
120
120
16.959

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΑΔΑ Α2.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ (ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ)
Κ.Α.Ε. 15.6699.0020 Προμήθεια ειδών καθαριότητας & υγιεινής κοινωνικού
παντοπωλείου
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
M. M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
Αλάτι πλυντηρίου
ΤΕΜ.
πιάτων 2,5kg
30
Αλουμινόχαρτο 50mΧ30
ΤΕΜ.
cm
270
Αντικολλητικό χαρτί
ΤΕΜ.
(λαδόκολλα 8mX30cm)
270
Σπογγοπετσέτα μεγάλου
ΤΕΜ.
μεγέθους 30Χ35 cm
45
Απορρυπαντικό με
λεμόνι παχύρευστο
ΤΕΜ.
500gr
60
Αποφρακτικό
σωληνώσεων νιπτήρων
ΤΕΜ.
σε σκόνη 60-80gr
45
Γάντια κουζίνας,
ζευγάρι, μέγεθος
ΤΕΜ.
medium
90
Γάντια μιας χρήσης μεγ.
ΤΕΜ.
large (100 τεμ.)
300
Γάντια μιας χρήσης μεγ.
ΤΕΜ.
150
85

10

11

12
13
14
15

16

17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29

small 100 τεμ.
Επαγγελματική
σφουγγαρίστρα χοντρό
νήμα 400γρ.
Επαγγελματικό Γάντι
Φούρνου - Μήκος:
360mm
Κάδος απορριμμάτων
με ρόδες και πεντάλ
120lt
Καθαριστικά για τα
άλατα 0,5lt
Καθαριστικό WC 750 ml
(Παπί)
Καπάκι στρογγυλό για
μπολ ή κεσέ 640 cc
πλαστικό
Κοντάρι για
σφουγγαρίστρες νίκελ
1.40m
Κουβάς
σφουγγαρίσματος
(Στίφτης) οβάλ16lt
Λεκάνη μεγάλη
Λιποκαθαριστικό
φούρνου 600ml με
ψεκαστήρα
Μαλακτικό ρούχων 1,5
lt
Μικροβιοκτόνο
απολυμαντικό σε σπρέυ
400ml
Μπολ ή κεσές φαγητού
στρογγυλό 640 cc
πλαστικό
Οδοντόκρεμα κλασσική
75 ml
Πιγκάλ τουαλέτας με
πλάτη
Ποτήρια πλαστικά σε
συσκ.των 50 τεμ.
Ρολό κουζίνας 1 τεμ.
(800gr το τεμ.) επαγ/κό
Α! λευκό γκοφρέ
Ρολό περφόρε
Σκεύος αλουμινίου με
καπάκι, μιας χρήσης,
690cc
Σκόνη πλυντηρίου

ΤΕΜ.
36

ΤΕΜ.

9

ΤΕΜ.
6
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

180
120

ΤΕΜ.
19650

ΤΕΜ.

3

ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

15
6

ΤΕΜ.

120

ΤΕΜ.

6000

ΤΕΜ.
45
ΤΕΜ.
19500
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

3000
9
189

ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

363
180

ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

28500
13500
86

30
31
32
33

34
35
36
37
38
39
40
41
42

43

44
45

ρούχων 3kg
Σκούπα με κοντάρι
130cm
Σκούπα μαγνητική
ανταλλακτικό χωρίς
κοντάρι
Στεγνωτικό γυαλιστικό
πιάτων πλυντηρίου 4lt
Συνδετήρας για
επαγγελματικές
σφουγγαρίστρες 14cm
Σύρμα καθαρισμού
επαγγελματικό inox
30gr
Σφουγγάρια πιάτων με
φιμπρα
Υγρό γενικού
καθαρισμού 1lt
Υγρό για πλυντήριο
πιάτων 4 lt
Υγρό πιάτων (στο χέρι)
1lt
Υγρό τζαμιών 500ml με
ψεκαστήρα
Φαράσι ορθοπεδικό με
κοντάρι
Φιλμ τροφίμων
250mΧ30cm
Χαρτί υγείας τριπλό (σε
συσκ. 12 τεμ.)
Χαρτοπετσέτες
εστιατορίου (5 πακ.
750φυλ.) μαλακή σε κιβ.
24x24
Χλωρίνη 750ml (σε τεμ.
παχύρευστη)
Χλωρίνη απλή 2lt

ΤΕΜ.

60

ΤΕΜ.
120
ΤΕΜ.

ΤΕΜ.

60

9

ΤΕΜ.
360
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

3600
13710
90
13740
150
60
180
13650

ΤΕΜ.
180
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ.

150
14667
153.477

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
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ΟΜΑΔΑ Α5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
Κ.Α.Ε. 45.6635.0001 Προμήθεια σαρρώθρων και λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
Α/Α
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
M. M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
Γάντια μιας χρήσης
1
medium (100 τεμ.)
ΤΕΜ.
30
Γάντια κουζίνας 1
2
ζεύγος medium
ΤΕΜ.
45
Κατσαριδοκτόνο
εντομοκτόνο σπρέυ 300
3
ml
ΤΕΜ.
30
Κοντάρι για
σφουγγαρίστρες νίκελ
ΤΕΜ.
4
1.40m
60
Κουβάς
σφουγγαρίσματος
ΤΕΜ.
5
(Στίφτης) οβάλ16lt
15
6
Κρεμοσάπουνο 1lt
ΤΕΜ.
72
Μπουκάλι με αντλία για
7
κρεμοσάπουνο 250ml
ΤΕΜ.
12
Οινόπνευμα λευκό
8
200ml, 95ο βαθμών
ΤΕΜ.
30
Οινόπνευμα φωτιστικό
ΤΕΜ.
9
93% μπλε 200ml
60
Πιγκάλ τουαλέτας με
10
πλάτη
ΤΕΜ.
12
Ποτήρια πλαστικά (σε
11
συσκ. των 50 τεμ.)
ΤΕΜ.
1500
Σφoυγγαρίστρα 400gr
12
επαγγελματική
ΤΕΜ.
174
13
Σφουγγαρίστρα γίγας
ΤΕΜ.
30
Υγρό γενικού
14
Καθαρισμού 4lt
ΤΕΜ.
225
Υγρό τζαμιών 750 ml με
15
ψεκαστήρα
ΤΕΜ.
60
Φαράσια ορθοπεδικά
16
με κοντάρι
ΤΕΜ.
60
Φαράσια πλαστικά με
ΤΕΜ.
17
λάστιχο
30
Χαρτί υγείας (σε συσκ.
18
των 8 τεμ.)
ΤΕΜ.
360
Χειροπετσέτες ζικ ζακ
(Α' ποιότητας) (20Χ200
ΤΕΜ.
19
τεμ. σε κιβ.)
30
Χλωρίνη 750ml (σε τεμ.
20
παχύρευστη)
ΤΕΜ.
240
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ.
3.075
ΣΥΝΟΛΟ
88

Φ.Π.Α 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΑΔΑ Β1 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Κ.Α.Ε. 15.6634.0001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού - υγιεινής
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
A/A
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
M. M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
Αλάτι πλυντηρίου
1
ΤΕΜ.
54
πιάτων 2,5kg
Αλάτι υγρό πλυντηρίου
2
ΤΕΜ.
132
πιάτων 4kg
Αλουμινόχαρτο 50mΧ30
3
ΤΕΜ.
cm
315
Αντικολλητικό χαρτί
4
ΤΕΜ.
(λαδόκολλα 8mX30cm)
312
Απολυμαντικό χεριών 5
ΤΕΜ.
κρεμοσάπουνο 250ml
1380
Σπογγοπετσέτα μεγάλου
6
ΤΕΜ.
μεγέθους 30Χ35 cm
555
Απορρυπαντικό με
7
λεμόνι παχύρευστο
ΤΕΜ.
500gr
561
Αποφρακτικό
8
σωληνώσεων νιπτήρων
ΤΕΜ.
204
σε σκόνη 60-80gr
Γάντια κουζίνας 1
9
ΤΕΜ.
ζεύγος large
150
Γάντια κουζίνας 1
10
ΤΕΜ.
ζεύγος medium
381
Γάντια κουζίνας 1
11
ΤΕΜ.
ζεύγος small
105
Γάντια μιας χρήσης μεγ.
12
ΤΕΜ.
large (100 τεμ.)
276
Γάντια μιας χρήσης μεγ.
13
ΤΕΜ.
medium (100 τεμ.)
1134
Γάντια μιας χρήσης μεγ.
14
ΤΕΜ.
Small (100 τεμ.)
450
Επαγγελματικό καρότσι
15
ΤΕΜ.
σφουγγαρίσματος μονό
6
Κάδος κουζίνας 62lt με
16
ΤΕΜ.
κινούμενο καπάκι
12
Κάδος κουζίνας 62lt με
17
ΤΕΜ.
πεντάλ
18
18
Καθαριστικά για τα
ΤΕΜ.
195
89

19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31

32

33
34
35
36
37
38
39

άλατα 0,5lt
Καθαριστικό απολυμαντικό για
πατώματα (750ml)
Καθαριστικό WC 750 ml
(Παπί)
Καλαμάκια πλαστικά (σε
σελοφάν των 100 τεμ.)
Κατσαριδοκτόνο
εντομοκτόνο σπρέυ 300
ml
Κοντάρια για
σφουγγαρίστρες νίκελ
1.40m
Κουβαδάκια τουαλέτας
πλαστικά με πεντάλ
Κουβάς
σφουγγαρίσματος
(Στίφτης) οβάλ16lt
Κουταλάκια πλαστικά
(πακέτο των 10 τεμ.)
Κρεμοσάπουνο 1lt
Λεκάνη μεγάλη
Λιποκαθαριστικό
φούρνου 600ml με
ψεκαστήρα
Μαλακτικό ρούχων 1,5
lt
Μανταλάκια πλαστικά
(πακέτο των 24 τεμ.)
Μεταλλικό Κοντάρι με
μηχανισμό για
επαγγελματική
σφουγγαρίστρα 1,2m
Μικροβιοκτόνο
απολυμαντικό σε σπρέυ
400ml
Μωρομάντηλα
72φύλλων
Ξεσκονόπανο (πακέτο 1
λαβή & 5 ανταλλακτικά)
Οινόπνευμα φωτιστικό
93% μπλε 200ml
Πιάτα πλαστικά 50τεμ.
μεγάλα
Πιγκάλ τουαλέτας με
πλάτη
Πιρουνάκια πλαστικά
(πακέτο των 10 τεμ.)

ΤΕΜ.
900
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

789
276

ΤΕΜ.
141
ΤΕΜ.
171
ΤΕΜ.

150

ΤΕΜ.
39
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

495
1287
12

ΤΕΜ.
129
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

96
63

ΤΕΜ.
33
ΤΕΜ.
1407
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

3795
147
183
450
141
246
90

40
41
42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52
53
54
55

Ποτήρια πλαστικά σε
συσκ.των 50 τεμ.
Ρολό κουζίνας 1 τεμ.
(800gr το τεμ.) επαγ/κό
Α! λευκό γκοφρέ
Ρολό περφόρε
Σακούλες για σκούπα
ηλεκτρ. Rowenta model: RO6331EA Type: RO63PE3 (σε
πακέτα 5 τεμ)
Σακούλες για σκούπα
ηλεκτρ. Rowenta power
extreme silence system
(σε πακέτα 5 τεμ)
Σακούλες για σκούπα
ηλεκτρ. Rowenta silence
extreme Compact
system 4AAAA (σε
πακέτα 5 τεμ)
Σακούλες για σκούπα
ηλεκτρ. S 712 Miele (σε
πακέτα 5 τεμ)
Σακούλες για σκούπα
ηλεκτρ. S5210 Miele (σε
πακέτα 5 τεμ)
Σακούλες ηλεκτρικής
BOSCH 920 SIEMENS BOSCH TYPE DGFGH
(πακέτο των 5 τεμ)
Σακούλες ηλεκτρικής
siemens-bosch VZ41AFG
XXL(πακέτο των 5 τεμ)
Σακούλες τροφίμων
(μεσαίου μεγέθους 50
τεμ.)
Παρκετέζα με βάση και
μεταλλικό κοντάρι (σετ).
Παρκετέζα 60 cm και
μεταλλικό κοντάρι 130
cm
Σκόνη γενικού
καθαρισμού 500gr
Σκόνη για πλύσιμο στο
χέρι 450 gr
Σκόνη πλυντηρίου
πιάτων 1,5 kg
Σκόνη πλυντηρίου
ρούχων 5 kg

ΤΕΜ.

891

ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

753
246

ΤΕΜ.
9
ΤΕΜ.
3

ΤΕΜ.
6
ΤΕΜ.
30
ΤΕΜ.
9
ΤΕΜ.
69
ΤΕΜ.
30
ΤΕΜ.
285

ΤΕΜ.
12
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

300
108
225
90
91

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Σκούπα με κοντάρι
130cm
Σκούπα μαγνητική
ανταλλακτικό χωρίς
κοντάρι
Σκούπα μαγνητική με
κοντάρι
Σκούπα χόρτου με
κοντάρι 140cm
Στεγνωτικό γυαλιστικό
πιάτων πλυντηρίου 4lt
Σύρμα καθαρισμού
επαγγελματικό inox
30gr
Συσκευή για
χειροπετσέτες
Σφoυγγαρίστρα 400gr
επαγγελματική
Σφουγγάρια πιάτων με
φιμπρα
Σφουγγάρια πιάτων με
φιμπρα μεγάλα
Σφουγγαρίστρα γίγας
Σφουγγαρίστρα σουπερ
γίγας
Τραπεζομάντηλα (σε
κιβ.150τεμ. λευκό)
Υγρό γενικού
καθαρισμού 1lt
Υγρό για πλυντήριο
πιάτων 4 lt
Υγρό καθαρισμού
χαλιών 1lt
Υγρό πιάτων (στο χέρι)
1lt
Υγρό τζαμιών 500ml με
ψεκαστήρα
Φαράσι ορθοπεδικό με
κοντάρι
Φαράσια πλαστικά με
λάστιχο
Φιλμ τροφίμων
250mΧ30cm
Χαρτί υγείας (σε συσκ.
των 8 τεμ.)
Χαρτομάντιλα ( τεμ.100
φυλ.)
Χαρτοπετσέτες
εστιατορίου (5 πακ.

ΤΕΜ.

6

ΤΕΜ.
195
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

48
99
465

ΤΕΜ.
615
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

30
168
180
1230
147
132
798
1713
471
39
1062
366
48
24
144
1875
3390
384
92

80
81
82

750φυλ.) μαλακή σε κιβ.
24x24
Χειροπετσέτες ζικ ζακ
(Α' ποιότητας) (20Χ200
τεμ. σε κιβ.)
Χλωρίνη 750ml (σε τεμ.
παχύρευστη)
Χλωρίνη απλή 2lt

ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΣΥΝΟΛΟ
ΤEΜ.

975

1950
756
37.566

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝIKO
ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΑΔΑ Γ1 ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ν.Π.Δ.Δ.
Κ.Α.Ε. 15.6634.0001 Προμήθεια ειδών - υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ
Α/Α
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΤΙΜΗ
M. M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Αλουμινόχαρτο
ΤΕΜ.
1
50mΧ30cm
12
Αντικολητικό χαρτί
ΤΕΜ.
2
(λαδόκολλα 8mX30cm)
12
Απολυμαντικό χεριών ΤΕΜ.
3
κρεμοσάπουνο 250ml
90
Γάντια μιας χρήσης μεγ.
ΤΕΜ.
4
medium (100 τεμ.)
30
Επαγγελματικό καρότσι
ΤΕΜ.
5
σφουγγαρίσματος μονό
6
Κοντάρι για
σφουγγαρίστρες νίκελ
ΤΕΜ.
6
1.40m
15
Κουβάς
σφουγγαρίσματος
ΤΕΜ.
7
(στίφτης) οβάλ 16lt
9
ΤΕΜ.
8
Κρεμοσάπουνο 1lt
150
Μαλλακτικό ρούχων
ΤΕΜ.
9
1,5lt
45
Μωρομάντηλα
ΤΕΜ.
10
72φύλλων
540
Πιάτα πλαστικά 50τεμ.
ΤΕΜ.
11
Μεγάλα
90
Ποτήρια πλαστικά σε
ΤΕΜ.
12
συσκ.των 50 τεμ.
150

93

17

Ρολό κουζίνας 1 τεμ.
(800gr το τεμ.) επαγ/κό
Α! λευκό γκοφρέ
Σκόνη γενικού
καθαρισμού 500gr
Σκόνη πλυντηρίου
ρούχων 5 kg
Σκούπα με κοντάρι 130
cm
Σκούπα μαγνητική με
κοντάρι

18

Σπογγοπετσέτα μεγάλου
μεγέθους 30Χ35 cm

13
14
15
16

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31

Σύρμα καθαρισμού
επαγγελματικό inox
30gr
Σφoυγγαρίστρα 400gr
επαγγελματική
Σφουγγάρια πιάτων με
φιμπρα
Σφουγγαρίστρα γίγας
Τραπεζομάντηλα (σε
κιβ.150τεμ. λευκό)
Υγρό γενικού
καθαρισμού 1lt
Υγρό για πλυντήριο
πιάτων 4 lt
Υγρό πιάτων (στο χέρι)
1lt
Υγρό τζαμιών 500ml με
ψεκαστήρα
Χαρτoμάντιλα (τεμ.
100φυλ.)
Χαρτί υγείας (σε συσκ.
των 8 τεμ.)
Χαρτοπετσέτες
εστιατορίου (5 πακ.
750φυλ.) μαλακή σε κιβ.
24x24
Χλωρίνη 750ml (σε τεμ.
παχύρευστη)

ΤΕΜ.
780
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

60
30
15
15
120

ΤΕΜ.
45
ΤΕΜ.

21

ΤΕΜ.

2700

ΤΕΜ.

30

ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

ΤΕΜ.

ΤΕΜ.
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ.

120
300
60
150
75
450
762
90

240
7.212

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
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Α/Α

1
2

3

4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18

ΟΜΑΔΑ Δ1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Κ.Α.Ε. 15.6634.0001 Προμήθεια υλικών καθαριότητας
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
M. M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Απορρυπαντικό με
άρωμα λεμόνι
παχύρευστο 500gr
ΤΕΜ.
300
Γάντια κουζίνας 1
ζεύγος large
ΤΕΜ.
75
Κατσαριδοκτόνο
εντομοκτόνο σπρέυ 300
ml
ΤΕΜ.
30
Κουβάς
σφουγγαρίσματος
στρογγυλός 7lt
ΤΕΜ.
90
Κρεμοσάπουνο 1lt
ΤΕΜ.
180
Μεταλλικό Κοντάρι με
μηχανισμό για
ΤΕΜ.
επαγγελματική
σφουγγαρίστρα 1,2m
30
Μπουκάλι με αντλία για
κρεμοσάπουνο 250ml
ΤΕΜ.
72
Οινόπνευμα λευκό
200ml, 95ο βαθμών
ΤΕΜ.
36
Πιγκάλ τουαλέτας με
πλάτη
ΤΕΜ.
84
Σφoυγγαρίστρα 400gr
επαγγελματική
ΤΕΜ.
30
Σφουγγάρια πιάτων με
ΤΕΜ.
φιμπρα
360
Σφουγγαρίστρα γίγας
ΤΕΜ.
60
Υγρή παρκετίνη 1lt
ΤΕΜ.
60
Υγρό γενικού
Καθαρισμού 4lt
ΤΕΜ.
228
Υγρό πιάτων (στο χέρι)
1lt
ΤΕΜ.
48
Υγρό τζαμιών 750 ml με
ψεκαστήρα
ΤΕΜ.
36
Χαρτί υγείας (σε συσκ.
των 8 τεμ.)
ΤΕΜ.
5400
Χειροπετσέτες ζικ ζακ
(Α' ποιότητας) (20Χ200
τεμ. σε κιβ.)
ΤΕΜ.
594

ΣΥΝΟΛΟ

95

19

A/A
1
2
3
4

5
6

7
8
9
10
11
12
13

14

Χλωρίνη 750ml (σε τεμ.
παχύρευστη)

ΤΕΜ.
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ.

300
8.013

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΑΔΑ ΣΤ1 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Προμήθεια ειδών - υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
M. M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
Σπογγοπετσέτα (ρολό)
διαστάσεις 32cm X 14m
ΤΕΜ.
378
Γάντια μιας χρήσης μεγ.
small (100 τεμ.)
ΤΕΜ.
126
Γάντια μιας χρήσης μεγ.
medium (100 τεμ.)
ΤΕΜ.
126
Γάντια μιας χρήσης μεγ.
large (100 τεμ.)
ΤΕΜ.
126
Ισχυρό αλκαλικό
γενικού καθαρισμού
(τύπου swaz ή
ισοδύναμο, συσκ. 5Lt.)
ΤΕΜ.
252
Κρεμοσάπουνο (συσκ.
1Lt.)
ΤΕΜ.
1512
Ξύστρα καθαρισμού,
πλαστική απλή γενικής
χρήσης
ΤΕΜ.
189
Κρέμα Γενικού
Καθαρισμού 500ml
ΤΕΜ.
189
Σκούπα με κοντάρι
130cm
ΤΕΜ.
378
Κοντάρι για σκούπα
130cm
ΤΕΜ.
300
Σκούπα απλή 30cm
περίπου
ΤΕΜ.
300
Πρέσσα (στίφτης)
σφουγγαριστρας
ΤΕΜ.
33
Σφουγγάρια πιάτων με
φιμπρα
ΤΕΜ.
1140
Σφουγγαράκια απλά
(για πίνακα
μαρκαδόρου) 12×5x3cm
περίπου
ΤΕΜ.
900

ΣΥΝΟΛΟ

96

15
16
17
18
19

20
21

22
23

24

25
26

27

Σφουγγαράκια απλά
(για πίνακα κιμωλίας)
16×11x4cm περίπου
Σφουγγαρίστρα γίγας
Υγρό τζαμιών (συσκ. 4Lt)
Υγρό γενικού
Καθαρισμού 4lt
Φαράσι ορθοπεδικό με
κοντάρι
Ρολό κουζίνας 1 τεμ.
(800gr το τεμ.) επαγ/κό
Α! λευκό γκοφρέ
Χαρτί υγείας (σε συσκ.
των 8 τεμ.)
Χειροπετσέτες ζικ ζακ
(Α' ποιότητας) (20Χ200
τεμ. σε κιβ.)
Χλωρίνη απλή 2lt
Μπουκάλι με
ψεκαστήρα για υγρό
τζαμιών 750ml
Σφουγγαρίστρα
μικροϊνών με κονταρι
130
Κοντάρι για
σφουγγαρίστρα 130cm
Κουβάς
σφουγγαρίσματος
(στίφτης) οβάλ 16lt

ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

900
567
252
567
126

ΤΕΜ.
1512
ΤΕΜ.

2835

ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

189
2268

ΤΕΜ.
126
ΤΕΜ.
63
ΤΕΜ.

150

ΤΕΜ.
ΣΥΝΟΛΟ

126
15.630

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ: Α1. + Α2.1 + Α5 + Β1 + Γ1 + Δ1 + ΣΤ1
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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Προμήθεια ειδών
καθαριότητας και
ευπρεπισμού για τις
ανάγκες του Δήμου και
των Νομικών Προσώπων
του

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ, ΠΟΛΗ
ΕΔΡΑΣ:

ΑΡ. ΜΕΛ. 29/2018 Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών

ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ ΦΑΞ/ Ε- ΜΑΙL:

ΑΦΜ - Δ.Ο.Υ:
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:
Α.Δ.Τ
(ΝομίμουΕκπροσώπου):
Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Αφού έλαβα γνώση των ορών της διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο
"Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των
Νομικών Προσώπων του" για τα έτη 2019-2021, δηλώνω την πλήρη αποδοχή
και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις γενικές απαιτήσεις της
υπό ανάθεσης σύμβασης όπως προσδιορίζονται στην υπ' αριθ. 29/2018 μελέτη
της ανωτέρω διακήρυξης, για τα είδη που προσφέρω.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ Α1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ)
Κ.Α.Ε. 10.6634.0002 Προμήθεια ειδών καθαριότητας
Α/Α

1
2
3
4

ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΟΥ ΕΙΔΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΕΙΔΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Απολυμαντικό χεριών – υγρό
κρεμοσάπουνο 250 ml
Γάντια κουζίνας, ζευγάρι,
μέγεθος medium
Γάντια κουζίνας, ζευγάρι,
μέγεθος large
Γάντια μιας χρήσης latex
μέγεθος medium (συσκ. 100
98

τεμ.)

5
6
7
8
9

10
11
12

13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Επαγγελματικό καρότσι
σφουγγαρίσματος μονό
Κατσαριδοκτόνο
εντομοκτόνο σπρέυ 300 ml
Κουβάς σφουγγαρίσματος
(Στίφτης) οβάλ 16lt
Κρεμοσάπουνο 1lt
Κρεμοσάπουνο με αντλία
250 ml
Μεταλλικό Κοντάρι με
μηχανισμό για
επαγγελματική
σφουγγαρίστρα 1,2m
Μπουκάλι με αντλία για
κρεμοσάπουνο 250ml
Οινόπνευμα λευκό 200ml,
95ο βαθμών
Πανάκια καθαρισμού με
μικροΐνες για απομάκρυνση
σκόνης, μεσαίο μέγεθος
Παρκετέζα με βάση και
μεταλλικό κοντάρι (σετ).
Παρκετέζα 60 cm και
μεταλλικό κοντάρι 130 cm
Πιγκάλ τουαλέτας με πλάτη
Ποτήρια πλαστικά (σε συσκ.
των 50 τεμ.)
Σκόνη γενικού καθαρισμού
με λευκαντική δράση 500 gr
Σκούπα με κοντάρι 130cm
Σπογγοπετσέτα μεγάλου
μεγέθους 30Χ35 cm
Σφουγγάρια πιάτων με
φιμπρα
Σφουγγαρίστρα γίγας
Υγρή παρκετίνη 1lt
Υγρό γενικού Καθαρισμού
4lt
Υγρό καθαριστικό για τα
άλατα 750 ml
Υγρό πιάτων (στο χέρι) 1lt
Υγρό τζαμιών 750 ml με
ψεκαστήρα
Φαράσια ορθοπεδικά με
κοντάρι
Χαρτί υγείας (σε συσκ. των 8
99

29
30
31
32

τεμ.)
Χειροπετσέτες ζικ ζακ (Α'
ποιότητας) (20Χ200 τεμ. σε
κιβ.)
Χλωρίνη απλή 2lt
Ξεσκονόπανο (πακέτο 1
λαβή & 5 ανταλλακτικά)
Ξεσκονόπανο (πακέτο 10
ανταλλακτικά)

ΟΜΑΔΑ Α2.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ (ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ)
Κ.Α.Ε. 15.6699.0020 Προμήθεια ειδών καθαριότητας & υγιεινής κοινωνικού
παντοπωλείου
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
A/A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ
ΕΙΔΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΕΙΔΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Αλάτι πλυντηρίου πιάτων
2,5kg
Αλουμινόχαρτο 50mΧ30 cm
Αντικολλητικό χαρτί
(λαδόκολλα 8mX30cm)
Σπογγοπετσέτα μεγάλου
μεγέθους 30Χ35 cm
Απορρυπαντικό με λεμόνι
παχύρευστο 500gr
Αποφρακτικό σωληνώσεων
νιπτήρων σε σκόνη 60-80gr
Γάντια κουζίνας, ζευγάρι,
μέγεθος medium
Γάντια μιας χρήσης μεγ.
large (100 τεμ.)
Γάντια μιας χρήσης μεγ.
small 100 τεμ.
Επαγγελματική
σφουγγαρίστρα χοντρό νήμα
400γρ.
Επαγγελματικό Γάντι
Φούρνου - Μήκος: 360mm
Κάδος απορριμμάτων με
ρόδες και πεντάλ 120lt
Καθαριστικά για τα άλατα
0,5lt
Καθαριστικό WC 750 ml
(Παπί)
Καπάκι στρογγυλό για μπολ
ή κεσέ 640 cc πλαστικό
Κοντάρι για σφουγγαρίστρες
100
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

νίκελ 1.40m
Κουβάς σφουγγαρίσματος
(Στίφτης) οβάλ16lt
Λεκάνη μεγάλη
Λιποκαθαριστικό φούρνου
600ml με ψεκαστήρα
Μαλακτικό ρούχων 1,5 lt
Μικροβιοκτόνο
απολυμαντικό σε σπρέυ
400ml
Μπολ ή κεσές φαγητού
στρογγυλό 640 cc πλαστικό
Οδοντόκρεμα κλασσική 75
ml
Πιγκάλ τουαλέτας με πλάτη
Ποτήρια πλαστικά σε
συσκ.των 50 τεμ.
Ρολό κουζίνας 1 τεμ. (800gr
το τεμ.) επαγ/κό Α! λευκό
γκοφρέ
Ρολό περφόρε
Σκεύος αλουμινίου με
καπάκι, μιας χρήσης, 690cc
Σκόνη πλυντηρίου ρούχων
3kg
Σκούπα με κοντάρι 130cm
Σκούπα μαγνητική
ανταλλακτικό χωρίς κοντάρι
Στεγνωτικό γυαλιστικό
πιάτων πλυντηρίου 4lt
Συνδετήρας για
επαγγελματικές
σφουγγαρίστρες 14cm
Σύρμα καθαρισμού
επαγγελματικό inox 30gr
Σφουγγάρια πιάτων με
φιμπρα
Υγρό γενικού καθαρισμού 1lt
Υγρό για πλυντήριο πιάτων 4
lt
Υγρό πιάτων (στο χέρι) 1lt
Υγρό τζαμιών 500ml με
ψεκαστήρα
Φαράσι ορθοπεδικό με
κοντάρι
Φιλμ τροφίμων 250mΧ30cm
Χαρτί υγείας τριπλό (σε
συσκ. 12 τεμ.)
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43
44
45

Χαρτοπετσέτες εστιατορίου
(5 πακ. 750φυλ.) μαλακή σε
κιβ. 24x24
Χλωρίνη 750ml (σε τεμ.
παχύρευστη)
Χλωρίνη απλή 2lt

ΟΜΑΔΑ Α5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
Κ.Α.Ε. 45.6635.0001 Προμήθεια σαρρώθρων και λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΕΙΔΟΣ
ΕΙΔΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Α/Α
Γάντια μιας χρήσης medium
1
(100 τεμ.)
Γάντια κουζίνας 1 ζεύγος
2
medium
Κατσαριδοκτόνο
3
εντομοκτόνο σπρέυ 300 ml
Κοντάρι για σφουγγαρίστρες
4
νίκελ 1.40m
Κουβάς σφουγγαρίσματος
5
(Στίφτης) οβάλ16lt
6
Κρεμοσάπουνο 1lt
Μπουκάλι με αντλία για
7
κρεμοσάπουνο 250ml
Οινόπνευμα λευκό 200ml,
8
95ο βαθμών
Οινόπνευμα φωτιστικό 93%
9
μπλε 200ml
10
Πιγκάλ τουαλέτας με πλάτη
Ποτήρια πλαστικά (σε συσκ.
11
των 50 τεμ.)
Σφoυγγαρίστρα 400gr
12
επαγγελματική
13
Σφουγγαρίστρα γίγας
Υγρό γενικού Καθαρισμού
14
4lt
Υγρό τζαμιών 750 ml με
15
ψεκαστήρα
Φαράσια ορθοπεδικά με
16
κοντάρι
Φαράσια πλαστικά με
17
λάστιχο
Χαρτί υγείας (σε συσκ. των 8
18
τεμ.)
Χειροπετσέτες ζικ ζακ (Α'
19
ποιότητας) (20Χ200 τεμ. σε
102

20

κιβ.)
Χλωρίνη 750ml (σε τεμ.
παχύρευστη)

ΟΜΑΔΑ Β1 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Κ.Α.Ε. 15.6634.0001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού - υγιεινής
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
A/A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ
ΕΙΔΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΕΙΔΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Αλάτι πλυντηρίου πιάτων
2,5kg
Αλάτι υγρό πλυντηρίου
πιάτων 4kg
Αλουμινόχαρτο 50mΧ30 cm
Αντικολλητικό χαρτί
(λαδόκολλα 8mX30cm)
Απολυμαντικό χεριών κρεμοσάπουνο 250ml
Σπογγοπετσέτα μεγάλου
μεγέθους 30Χ35 cm
Απορρυπαντικό με λεμόνι
παχύρευστο 500gr
Αποφρακτικό σωληνώσεων
νιπτήρων σε σκόνη 60-80gr
Γάντια κουζίνας 1 ζεύγος
large
Γάντια κουζίνας 1 ζεύγος
medium
Γάντια κουζίνας 1 ζεύγος
small
Γάντια μιας χρήσης μεγ.
large (100 τεμ.)
Γάντια μιας χρήσης μεγ.
medium (100 τεμ.)
Γάντια μιας χρήσης μεγ.
Small (100 τεμ.)
Επαγγελματικό καρότσι
σφουγγαρίσματος μονό
Κάδος κουζίνας 62lt με
κινούμενο καπάκι
Κάδος κουζίνας 62lt με
πεντάλ
Καθαριστικά για τα άλατα
0,5lt
Καθαριστικό - απολυμαντικό
για πατώματα (750ml)
Καθαριστικό WC 750 ml
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

(Παπί)
Καλαμάκια πλαστικά (σε
σελοφάν των 100 τεμ.)
Κατσαριδοκτόνο
εντομοκτόνο σπρέυ 300 ml
Κοντάρια για
σφουγγαρίστρες νίκελ 1.40m
Κουβαδάκια τουαλέτας
πλαστικά με πεντάλ
Κουβάς σφουγγαρίσματος
(Στίφτης) οβάλ16lt
Κουταλάκια πλαστικά
(πακέτο των 10 τεμ.)
Κρεμοσάπουνο 1lt
Λεκάνη μεγάλη
Λιποκαθαριστικό φούρνου
600ml με ψεκαστήρα
Μαλακτικό ρούχων 1,5 lt
Μανταλάκια πλαστικά
(πακέτο των 24 τεμ.)
Μεταλλικό Κοντάρι με
μηχανισμό για
επαγγελματική
σφουγγαρίστρα 1,2m
Μικροβιοκτόνο
απολυμαντικό σε σπρέυ
400ml
Μωρομάντηλα 72φύλλων
Ξεσκονόπανο (πακέτο 1
λαβή & 5 ανταλλακτικά)
Οινόπνευμα φωτιστικό 93%
μπλε 200ml
Πιάτα πλαστικά 50τεμ.
μεγάλα
Πιγκάλ τουαλέτας με πλάτη
Πιρουνάκια πλαστικά
(πακέτο των 10 τεμ.)
Ποτήρια πλαστικά σε
συσκ.των 50 τεμ.
Ρολό κουζίνας 1 τεμ. (800gr
το τεμ.) επαγ/κό Α! λευκό
γκοφρέ
Ρολό περφόρε
Σακούλες για σκούπα
ηλεκτρ. Rowenta - model:
RO6331EA - Type: RO63PE3
(σε πακέτα 5 τεμ)
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44

45

46

47

48

49
50

51

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Σακούλες για σκούπα
ηλεκτρ. Rowenta power
extreme silence system (σε
πακέτα 5 τεμ)
Σακούλες για σκούπα
ηλεκτρ. Rowenta silence
extreme Compact system
4AAAA (σε πακέτα 5 τεμ)
Σακούλες για σκούπα
ηλεκτρ. S 712 Miele (σε
πακέτα 5 τεμ)
Σακούλες για σκούπα
ηλεκτρ. S5210 Miele (σε
πακέτα 5 τεμ)
Σακούλες ηλεκτρικής BOSCH
920 SIEMENS - BOSCH TYPE
DGFGH (πακέτο των 5 τεμ)
Σακούλες ηλεκτρικής
siemens-bosch VZ41AFG
XXL(πακέτο των 5 τεμ)
Σακούλες τροφίμων
(μεσαίου μεγέθους 50 τεμ.)
Παρκετέζα με βάση και
μεταλλικό κοντάρι (σετ).
Παρκετέζα 60 cm και
μεταλλικό κοντάρι 130 cm
Σκόνη γενικού καθαρισμού
500gr
Σκόνη για πλύσιμο στο χέρι
450 gr
Σκόνη πλυντηρίου πιάτων
1,5 kg
Σκόνη πλυντηρίου ρούχων 5
kg
Σκούπα με κοντάρι 130cm
Σκούπα μαγνητική
ανταλλακτικό χωρίς κοντάρι
Σκούπα μαγνητική με
κοντάρι
Σκούπα χόρτου με κοντάρι
140cm
Στεγνωτικό γυαλιστικό
πιάτων πλυντηρίου 4lt
Σύρμα καθαρισμού
επαγγελματικό inox 30gr
Συσκευή για χειροπετσέτες
Σφoυγγαρίστρα 400gr
επαγγελματική
Σφουγγάρια πιάτων με
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65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

80
81
82

φιμπρα
Σφουγγάρια πιάτων με
φιμπρα μεγάλα
Σφουγγαρίστρα γίγας
Σφουγγαρίστρα σουπερ
γίγας
Τραπεζομάντηλα (σε
κιβ.150τεμ. λευκό)
Υγρό γενικού καθαρισμού 1lt
Υγρό για πλυντήριο πιάτων 4
lt
Υγρό καθαρισμού χαλιών 1lt
Υγρό πιάτων (στο χέρι) 1lt
Υγρό τζαμιών 500ml με
ψεκαστήρα
Φαράσι ορθοπεδικό με
κοντάρι
Φαράσια πλαστικά με
λάστιχο
Φιλμ τροφίμων 250mΧ30cm
Χαρτί υγείας (σε συσκ. των 8
τεμ.)
Χαρτομάντιλα ( τεμ.100
φυλ.)
Χαρτοπετσέτες εστιατορίου
(5 πακ. 750φυλ.) μαλακή σε
κιβ. 24x24
Χειροπετσέτες ζικ ζακ (Α'
ποιότητας) (20Χ200 τεμ. σε
κιβ.)
Χλωρίνη 750ml (σε τεμ.
παχύρευστη)
Χλωρίνη απλή 2lt

ΟΜΑΔΑ Γ1 ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ν.Π.Δ.Δ.
Κ.Α.Ε. 15.6634.0001 Προμήθεια ειδών - υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Α/Α
1
2
3
4

ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ
ΕΙΔΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΕΙΔΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Αλουμινόχαρτο 50mΧ30cm
Αντικολητικό χαρτί
(λαδόκολλα 8mX30cm)
Απολυμαντικό χεριών κρεμοσάπουνο 250ml
Γάντια μιας χρήσης μεγ.
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17

medium (100 τεμ.)
Επαγγελματικό καρότσι
σφουγγαρίσματος μονό
Κοντάρι για σφουγγαρίστρες
νίκελ 1.40m
Κουβάς σφουγγαρίσματος
(στίφτης) οβάλ 16lt
Κρεμοσάπουνο 1lt
Μαλλακτικό ρούχων 1,5lt
Μωρομάντηλα 72φύλλων
Πιάτα πλαστικά 50τεμ.
Μεγάλα
Ποτήρια πλαστικά σε
συσκ.των 50 τεμ.
Ρολό κουζίνας 1 τεμ. (800gr
το τεμ.) επαγ/κό Α! λευκό
γκοφρέ
Σκόνη γενικού καθαρισμού
500gr
Σκόνη πλυντηρίου ρούχων 5
kg
Σκούπα με κοντάρι 130 cm
Σκούπα μαγνητική με
κοντάρι

18

Σπογγοπετσέτα μεγάλου
μεγέθους 30Χ35 cm

5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30

Σύρμα καθαρισμού
επαγγελματικό inox 30gr
Σφoυγγαρίστρα 400gr
επαγγελματική
Σφουγγάρια πιάτων με
φιμπρα
Σφουγγαρίστρα γίγας
Τραπεζομάντηλα (σε
κιβ.150τεμ. λευκό)
Υγρό γενικού καθαρισμού 1lt
Υγρό για πλυντήριο πιάτων 4
lt
Υγρό πιάτων (στο χέρι) 1lt
Υγρό τζαμιών 500ml με
ψεκαστήρα
Χαρτoμάντιλα (τεμ. 100φυλ.)
Χαρτί υγείας (σε συσκ. των 8
τεμ.)
Χαρτοπετσέτες εστιατορίου
(5 πακ. 750φυλ.) μαλακή σε
κιβ. 24x24
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31

Χλωρίνη 750ml (σε τεμ.
παχύρευστη)

ΟΜΑΔΑ Δ1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Κ.Α.Ε. 15.6634.0001 Προμήθεια υλικών καθαριότητας
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Α/Α
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ
ΕΙΔΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΕΙΔΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Απορρυπαντικό με άρωμα
λεμόνι παχύρευστο 500gr
Γάντια κουζίνας 1 ζεύγος
large
Κατσαριδοκτόνο
εντομοκτόνο σπρέυ 300 ml
Κουβάς σφουγγαρίσματος
στρογγυλός 7lt
Κρεμοσάπουνο 1lt
Μεταλλικό Κοντάρι με
μηχανισμό για
επαγγελματική
σφουγγαρίστρα 1,2m
Μπουκάλι με αντλία για
κρεμοσάπουνο 250ml
Οινόπνευμα λευκό 200ml,
95ο βαθμών
Πιγκάλ τουαλέτας με πλάτη
Σφoυγγαρίστρα 400gr
επαγγελματική
Σφουγγάρια πιάτων με
φιμπρα
Σφουγγαρίστρα γίγας
Υγρή παρκετίνη 1lt
Υγρό γενικού Καθαρισμού
4lt
Υγρό πιάτων (στο χέρι) 1lt
Υγρό τζαμιών 750 ml με
ψεκαστήρα
Χαρτί υγείας (σε συσκ. των 8
τεμ.)
Χειροπετσέτες ζικ ζακ (Α'
ποιότητας) (20Χ200 τεμ. σε
κιβ.)
Χλωρίνη 750ml (σε τεμ.
παχύρευστη)
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ΟΜΑΔΑ ΣΤ1 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Προμήθεια ειδών - υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
A/A
1
2
3
4

5
6

7
8
9
10
11
12
13

14

15
16
17
18
19

20

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ
ΕΙΔΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΕΙΔΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Σπογγοπετσέτα (ρολό)
διαστάσεις 32cm X 14m
Γάντια μιας χρήσης μεγ.
small (100 τεμ.)
Γάντια μιας χρήσης μεγ.
medium (100 τεμ.)
Γάντια μιας χρήσης μεγ.
large (100 τεμ.)
Ισχυρό αλκαλικό γενικού
καθαρισμού (τύπου swaz ή
ισοδύναμο, συσκ. 5Lt.)
Κρεμοσάπουνο (συσκ. 1Lt.)
Ξύστρα καθαρισμού,
πλαστική απλή γενικής
χρήσης
Κρέμα Γενικού Καθαρισμού
500ml
Σκούπα με κοντάρι 130cm
Κοντάρι για σκούπα 130cm
Σκούπα απλή 30cm περίπου
Πρέσσα (στίφτης)
σφουγγαριστρας
Σφουγγάρια πιάτων με
φιμπρα
Σφουγγαράκια απλά (για
πίνακα μαρκαδόρου)
12×5x3cm περίπου
Σφουγγαράκια απλά (για
πίνακα κιμωλίας)
16×11x4cm περίπου
Σφουγγαρίστρα γίγας
Υγρό τζαμιών (συσκ. 4Lt)
Υγρό γενικού Καθαρισμού
4lt
Φαράσι ορθοπεδικό με
κοντάρι
Ρολό κουζίνας 1 τεμ. (800gr
το τεμ.) επαγ/κό Α! λευκό
γκοφρέ
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Χαρτί υγείας (σε συσκ. των 8
τεμ.)
Χειροπετσέτες ζικ ζακ (Α'
ποιότητας) (20Χ200 τεμ. σε
κιβ.)
Χλωρίνη απλή 2lt
Μπουκάλι με ψεκαστήρα για
υγρό τζαμιών 750ml
Σφουγγαρίστρα μικροϊνών
με κονταρι 130
Κοντάρι για σφουγγαρίστρα
130cm
Κουβάς σφουγγαρίσματος
(στίφτης) οβάλ 16lt
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