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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

 

Ιθάκης 12,  15344,  Γέρακας 

Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 

Οικονομική Επιτροπή  

                   

                                                                                      Αριθ.Αποφ 289/2016 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Παλλήνης  της 26-07-2016. 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση και ψήφιση πιστώσεων, έγκριση 

τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της 

δημοπρασίας με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και 
λοιπών ειδών παντοπωλείου». 

Σήμερα, Τρίτη  26-07-2016 και ώρα 15:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του 

Δήμου  Παλλήνης συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου 

Παλλήνης,  ύστερα από την 27/22-07-06-2016  πρόσκληση του Προέδρου, 

που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 62 του 

Ν.3852/10.  

 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα  οκτώ  (8) μέλη. 

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ       ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζούτσος Αθανάσιος 

2. Χαλκίδης Ιωάννης 

3. Αβαρκιώτης Φώτιος                                                                               

                      Κάλανδρος Παναγιώτης 

 

                 

4. Πυργιώτης Αλέξανδρος                                        

5. Μαντζώρος Ανδρέας 

6. Δημόπουλος Ιωάννης 

7. Μερτζάνος Γεώργιος                 

8. Μερτύρης Παναγιώτης   

 

       

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

εισηγούμενος το 4ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης της  συνεδρίασης  είπε: 

 

Σας γνωρίζουμε ότι είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε στις διαδικασίες 

ανάθεσης της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και λοιπών ειδών 

παντοπωλείου για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Παλλήνης, των 

φορέων του Δήμου ήτοι Ν.Π.Δ.Δ.  “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής 

Μέριμνας” Δήμου Παλλήνης και Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού-Πολιτισμού-

Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης καθώς και του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλλήνης» και του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλλήνης» οικονομικού έτους 2016. 

Λόγω των ανωτέρω και βάσει του άρθρου 4 του ΦΕΚ 240Α΄12/12/2012 Πράξη 

Νομοθετικού περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚΑ΄18) ο Δήμος έχει 

την υποχρέωση, να προχωρήσει στη διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου ανοιχτού 
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διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και λοιπών 
ειδών παντοπωλείου». 

Το νομικό πρόσωπο Ν.Π.Δ.Δ.  “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής 

Μέριμνας” του Δήμου Παλλήνης χρειάζεται να προβεί στην προμήθεια ειδών 

καθαριότητας και ευπρεπισμού και λοιπών ειδών παντοπωλείου σύμφωνα με το με 

αριθμ. πρωτ. 24632/26-07-2016 (εισερχόμενο) έγγραφο που στάλθηκε στις υπηρεσίες 
του Δήμου προκειμένου να συνταχθεί η απαιτούμενη μελέτη από αυτές. 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος του Δήμου 

Παλλήνης χρειάζεται να προβεί στην προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 

και λοιπών ειδών παντοπωλείου σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτόκολλό τους 583/22-

07-2016 έγγραφο που στάλθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να συνταχθεί η 
απαιτούμενη μελέτη από αυτές. 

Αντίστοιχα συγκεντρώθηκαν οι ανάγκες για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και 

ευπρεπισμού και λοιπών ειδών παντοπωλείου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλλήνης» και του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλλήνης» καθώς και των υπηρεσιών του 
Δήμου Παλλήνης. 

 

         Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης συνέταξε το υπ΄αριθμ. 52/2016 

τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας ειδών καθαριότητας και 

ευπρεπισμού και λοιπών ειδών παντοπωλείου και το σχέδιο της διακήρυξης του 

ηλεκτρονικού δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για το σύνολο των ανωτέρω προμηθειών 

που σύμφωνα με το σχέδιο πρόκειται για διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης  τη 

χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 158.484,65 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Τονίζεται ότι κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό 

μπορεί να υποβάλλει προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες, υπό την προϋπόθεση 

ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας. 

Προσφορές που δεν θα περιλαμβάνουν οποιοδήποτε είδος θα απορρίπτονται. Η 

αξιολόγηση του οικονομικού σκέλους των προσφορών θα γίνει στη συνολική τιμή 

προσφοράς για κάθε ομάδα. 

 

Οι ενδεικτικές τιμές των επιμέρους ειδών δεν είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο. 

Όμως, τα σύνολα ανά ομάδα αποτελούν τις μέγιστες τιμές που μπορεί να προσφερθούν 

στο διαγωνισμό, επί ποινή απόρριψης ολόκληρης της προσφοράς όπου υπάρχει 

υπέρβαση. 

Τα μέλη της Επιτροπής καλούνται να αποφασίσουν για την έγκριση των τεχνικών 

προδιαγραφών και να καθορίσουν τον τρόπο εκτέλεσης και τους όρους του 

διαγωνισμού αυτού καθώς και την έγκριση και ψήφιση πιστώσεων για την προμήθεια 

ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και λοιπών ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες 

των υπηρεσιών του Δήμου Παλλήνης συνολικού ποσού 41.392,67 ευρώ  

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% το οποίο θα βαρύνει τις πιστώσεις του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Παλλήνης ως εξής: 

Κ.Α. 10.6634.0002 πίστωση ποσού 7.047,04 €, Κ.Α. 15.6634 πίστωση ποσού 3.478,19 

€, Κ.Α. 20.6634.0001 πίστωση ποσού 2.614,91 €, Κ.Α. 40.6634.0001 πίστωση ποσού 

803,77 €, Κ.Α. 10.6635.0001 πίστωση ποσού 142,60 € και Κ.Α. 15.6635.0001 πίστωση 

ποσού 435,86 €. Επίσης θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6635.0001 με το ποσό των 20.150,00 

€ και αναλυτικότερα για το οικονομικό έτος 2016 έχει προβλεφθεί πίστωση ποσού 

15.150,00 € στον προϋπολογισμό του Δήμου, ενώ θα υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη του 

υπόλοιπου ποσού στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2017 και Κ.Α. 20.6633.0001 με 

το ποσό των 6.547,20 € και αναλυτικότερα για το οικονομικό έτος 2016 έχει 

προβλεφθεί πίστωση ποσού 4.950,00 € στον προϋπολογισμό του Δήμου, ενώ θα 

υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη του υπόλοιπου ποσού στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 

2017. Η δαπάνη της προμήθειας λοιπών ειδών παντοπωλείου για το Κοινωνικό 
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Παντοπωλείου του Δήμου Παλλήνης προϋπολογίζεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό 

των 173,10 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 
15.6699.0008 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. 

        Παρακαλούμε το Σώμα, αφού λάβει υπόψη: 

1. την Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. 

2. Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 

θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» και όπως ισχύει. 

3. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

4. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-06) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
κοινοτήτων». 

5. Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και όπως ισχύει. 

6. Το Ν.2362/95 «Δημόσιο λογιστικό – προμήθεια υπηρεσιών». 

7. Τις διατάξεις της αρ. Π1/3305/03.11.10 (ΦΕΚ 1789/12.11.10 τεύχος Β) 

απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Σύναψη, 

εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ’ εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 2 (παρ.5, 12, 13 και 16) του Ν.2286/95». 

8. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/20-3-07) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των 
φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

9. Το άρθρο 4 του ΦΕΚ 240Α΄12/12/2012 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου που 
κυρώθηκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚΑ΄18).  

10. Τις διατάξεις του Ν. 3438/2006.  

11. Τις διατάξεις του Ν. 2741/99, άρθρο 8, περ. 6β «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου 

Τροφίμων άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
λοιπές διατάξεις».  

12. Τις διατάξεις της Π1/358/1999 Φ.Ε.Κ 92 τ. Β΄/10-02-1999 όπως 

τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις Π1/667/2005 Φ.Ε.Κ. 448 τ. Β΄/07-04-2005, 

Π1/2570/2007 Φ.Ε.Κ. 1240 τ. Β΄/19-07-2007 και Π1/1732/2013 Φ.Ε.Κ. 1869 τ. 

Β΄/31-07-2013, όπως ισχύει, Υπουργικές Αποφάσεις, περί εξαιρέσεως προμηθειών που 

πραγματοποιούνται με ανάδειξη προμηθευτών-χορηγητών σύμφωνα με την παρ. 3γ του 
άρθρου 2 του Ν.2286/1995  και όπως ισχύει. 

13. Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».  

14. Το Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων -

Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας - 
προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις)».  

15. Την Κοινή Υπουργική Απόφασης Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-

2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

ΑΔΑ: 66Λ4ΩΞΚ-7Ξ6



 4 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».  

16. Το Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 
άλλες διατάξεις». 

17. Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

18. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες». 

Καθώς και: 

1. Την υπ. αρ. 65/2016 (ΑΔΑ 66ΦΕ4651ΓΠ-ΓΥΦ) απόφαση του Διοικ. 

Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ.  “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας” του 

Δήμου Παλλήνης που στάλθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να συνταχθεί η 

απαιτούμενη μελέτη. 

2. Την υπ. αρ. 117/2016 (ΑΔΑ 6Λ3ΘΟΚΟΚ-ΒΞΡ) απόφαση του Διοικ. 

Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος του 

Δήμου Παλλήνης που στάλθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να συνταχθεί η 
απαιτούμενη μελέτη. 

     3. Την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στους προϋπολογισμούς 2016 της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης και 

του Ν.Π.Δ.Δ.  “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας” Δήμου 

Παλλήνης και με αντίστοιχη πρόβλεψη του υπόλοιπου ποσού στον προϋπολογισμό του 
οικονομικού έτους 2017.  

    4. Τη με αρ. 52/2016 Συνοπτική Μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου με 

τίτλο «προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και λοιπών ειδών 
παντοπωλείου». 

    5. Την υπ΄αρ. 230/2016 (ΑΔΑ 6ΠΛΟΩΞΚ-ΕΩΗ) Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου 

Παλλήνης για την έγκριση της προμήθειας και της διενέργειας Διαγωνισμού.  

 6. Τις υπ’ αριθμ. ΑΑΥ 102,103,104/26-07-2016 Αποφάσεις Ανάληψης 

Υποχρέωσης του Ν.Π.Δ.Δ.  “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής 

Μέριμνας” Δήμου Παλλήνης, την υπ’ αριθμ. ΑΑΥ 175-22/07/2016 Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος 

Δήμου Παλλήνης καθώς και τις υπ. αρ. ΑΑΥΣΥΜ 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 

939, 940/26-007-2016 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης του Δήμου Παλλήνης. 

 

καθώς και με όλες τις διατάξεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας 

ηλεκτρονικού  δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική 

συζήτηση,  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα 

 

Τη συζήτηση του θέματος ως εκτός ημερήσιας διάταξης 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα 
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1. την έγκριση και ψήφιση πιστώσεων για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και 

ευπρεπισμού και λοιπών ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του 

Δήμου Παλλήνης συνολικού ποσού 41.392,67 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24% το οποίο θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2016 του Δήμου Παλλήνης ως εξής: 

Κ.Α. 10.6634.0002 πίστωση ποσού 7.047,04 € (ΑΑΥ 935/2016), Κ.Α. 15.6634 

πίστωση ποσού 3.478,19 € ( ΑΑΥ 933/2016), Κ.Α. 20.6634.0001 πίστωση ποσού 

2.614,91 € (ΑΑυ 934/2016), Κ.Α. 40.6634.0001 πίστωση ποσού 803,77 € (ΑΑΥ 

932/2016), Κ.Α. 10.6635.0001 πίστωση ποσού 142,60 € (ΑΑΥ 938/2016) και 

Κ.Α. 15.6635.0001 πίστωση ποσού 435,86 € (ΑΑΥ 937/2016). Επίσης θα 

βαρύνει τον Κ.Α. 20.6635.0001 με το ποσό των 20.150,00 € και αναλυτικότερα 

για το οικονομικό έτος 2016 έχει προβλεφθεί πίστωση ποσού 15.150,00 € (ΑΑΥ 

940/2016) στον προϋπολογισμό του Δήμου, ενώ θα υπάρξει αντίστοιχη 

πρόβλεψη του υπόλοιπου ποσού στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2017 και 

Κ.Α. 20.6633.0001 με το ποσό των 6.547,20 € και αναλυτικότερα για το 

οικονομικό έτος 2016 έχει προβλεφθεί πίστωση ποσού 4.950,00 € (ΑΑΥ 

939/2016) στον προϋπολογισμό του Δήμου, ενώ θα υπάρξει αντίστοιχη 

πρόβλεψη του υπόλοιπου ποσού στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2017. Η 

δαπάνη της προμήθειας λοιπών ειδών παντοπωλείου για το Κοινωνικό 

Παντοπωλείου του Δήμου Παλλήνης προϋπολογίζεται να ανέλθει συνολικά στο 

ποσό των 173,10 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%), (ΑΑΥ 936/2016) και 
θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6699.0008 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. 

2. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. 52/2016 μελέτης της 

αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης, όπως αναφέρονται στο παράρτημα Α΄ 

που συνοδεύει την παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. 

3. Τον καθορισμό των όρων διακήρυξης  του ανωτέρω διαγωνισμού ως εξής: 

Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη 

προμηθευτή/των για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και 

λοιπών ειδών παντοπωλείου για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του 

Δήμου Παλλήνης, των φορέων του Δήμου ήτοι Ν.Π.Δ.Δ.  “Οργανισμός Προσχολικής 

Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας” Δήμου Παλλήνης και Κοινωφελής Επιχείρηση 

Αθλητισμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης καθώς και του Ν.Π.Δ.Δ. 

«Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλλήνης» και του Ν.Π.Δ.Δ. 

«Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλλήνης». Το συνολικό 

κόστος της προμήθειας σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της, 

προϋπολογίζεται στο ποσό των 158.484,65  € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα 

αντιμετωπιστεί από πιστώσεις των προϋπολογισμών των φορέων έτους 2016 και με 

αντίστοιχη πρόβλεψη του υπόλοιπου ποσού στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 
2017 (όπως προαναφέρεται), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα. 

ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ 

Τα υπό προμήθεια είδη, η ποσότητα και οι προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά 

στην 52/2016 συνολική μελέτη που συντάχθηκε από τη αρμόδια υπηρεσία του Δήμου 
Παλλήνης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.  

Α. ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Α.1 Γενικές πληροφορίες 

Α1.1 Αντικείμενο του διαγωνισμού  

       Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή προμηθευτή/των για την προμήθεια 

ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και λοιπών ειδών παντοπωλείου για την 

κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Παλλήνης, των φορέων του Δήμου 

ήτοι Ν.Π.Δ.Δ.  “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας” Δήμου 
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Παλλήνης και Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος Δήμου 

Παλλήνης  καθώς και του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 

Δήμου Παλλήνης» και του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

του Δήμου Παλλήνης». 

Α1.2 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Παλλήνης 

Διεύθυνση έδρας του Δήμου : Ιθάκης 12 Γέρακας Τ.Κ. 15344 

http:/www.palini.gr 

Τηλέφωνα : 2136604600 

Fax: 2106612965 

e-mail: info@gerakas.gr 

Πληροφορίες: 2106604617-682-704 

Α.1.3 Στοιχεία Φορέων υλοποίησης της προμήθειας:  

Α)  Δήμος Παλλήνης. 

Β) Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Προσχολικής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης, 
Πλατεία Ελευθερίας,  Παλλήνη. 

Γ) Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού – Πολιτισμού – Περιβάλλοντος του Δήμου 

Παλλήνης, Κλειτάρχου & Αριστείδου, Γέρακας. 

Δ) Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλλήνης». 

Ε) Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλλήνης». 

Α1.4 Προϋπολογισμός 

Το συνολικό κόστος της προμήθειας σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της, 

προϋπολογίζεται στο ποσό των 158.484,65 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα 
αντιμετωπιστεί από πιστώσεις των προϋπολογισμών των φορέων έτους 2016.  

Οι αριθμοί αναφοράς της ονοματολογίας (C.P.V.) των ζητούμενων προϊόντων είναι  CPV 

39830000-9 προϊόντα καθαρισμού, CPV 44423000-1 Διάφορα είδη, CPV 33760000-5, 

CPV 39220000-0, CPV 19640000-4, CPV 39831210-1 και CPV 33771200-7. 

 

Τα υπό προμήθεια είδη περιγράφονται και προδιαγράφονται στις συνημμένες στην 

παρούσα τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθώς 

και στην υπ΄αρ. 52/2016 συνολική μελέτη του Δήμου. Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται 

για τα είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού και λοιπών ειδών παντοπωλείου η 

χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα. Τονίζεται ότι  κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να 

υποβάλλει προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες, υπό την προϋπόθεση ότι στην 

προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας.  Προσφορές που 

δεν θα περιλαμβάνουν οποιοδήποτε είδος θα απορρίπτονται. Η αξιολόγηση του 

οικονομικού σκέλους των προσφορών θα γίνει στη συνολική τιμή προσφοράς για κάθε 

ομάδα. 
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Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας και σύμφωνα με τους όρους 

και τις προδιαγραφές της υπ. αρ. 52/2016 συνολική μελέτη του Δήμου, καθώς και τις 

Υγειονομικές διατάξεις αποκλειόμενης απολύτως της προμήθειας προϊόντων κατώτερης 

ποιότητας. Να είναι σύμφωνα με το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών καθώς και 
να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντες επιχειρήσεις. 

Α.2 Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού 

Άρθρο 1ο  

Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα σταλεί για δημοσίευση με ηλεκτρονικά μέσα στην 

πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), 

ενώ περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Διακηρύξεων 

Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013.  

Άρθρο 2ο  

Συμβατικά Στοιχεία  

Τα στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:  

• Η διακήρυξη του Διαγωνισμού  

• Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπ’ αριθ. 52/2016 Μελέτης  

• Οι Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 52/2016 Μελέτης και της παρούσας 

διακήρυξης  

• Η προσφορά του μειοδότη  

Άρθρο 3ο  

Χρόνος και Τόπος διεξαγωγής του Διαγωνισμού-Επιτροπή Διαγωνισμού.  

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, ύστερα από δημοσίευση της περίληψης της 

προκήρυξης στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της 

Κυβέρνησης (ΦΕΚ) και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 
της ΥΑ Π1/2390/2013.  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΑΠΟ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΕΩΣ 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

02-09-2016 

07-09-2016 

ώρα 09:00 π.μ. 

27-09-2016 

ώρα 15:00 μ.μ. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς 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 με 

ΑΔΑ: 66Λ4ΩΞΚ-7Ξ6



 8 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4155/13, και της ΥΑ 
Π1/2390/2013.  

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της 

ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και τις οδηγίες της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.  

Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών η οποία είναι και επιτροπή 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του, έχει οριστεί με απόφαση της Ο.Ε. 

Άρθρο 4ο  

Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) 

απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή 

παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. -Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την 
κατωτέρω διαδικασία εγγραφής :  

Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε 

αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης 
του ταυτοποιούμενοι ως εξής :  

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου(ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 

που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του 

χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 

Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

• Οι οικονομικοί φορείς -χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι 

δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή 

τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο 
σύστημα.  

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 

Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

• Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας :  

-είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική.  

-είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση 

στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες 

συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο 

Παράρτημα IXΓ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα 

με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού 
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φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή 

εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη 
μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.  

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά 

μέσω του Συστήματος.  

Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα 

εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης 

λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 

λογαριασμού του.  

Άρθρο 5ο  

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων  

Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις, σχετικές με τα έγγραφα του 

διαγωνισμού αυτές μπορούν να υποβληθούν από τους οικονομικούς φορείς-

ενδιαφερόμενους μέχρι και την 19-09-2016 και ώρα 15:00 μ.μ. και αυτές 

(πληροφορίες -διευκρινίσεις) θα παρέχονται από μέρους της αναθέτουσας αρχής μέχρι 

την  23-09-2016 και ώρα 15:00 μ.μ. 

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του 

διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο 

από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά 

διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 

ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο 

ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο 

υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής 

διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 
συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές 

απαντήσεις εκ μέρους της υπηρεσίας, σχετικές με τους όρους της παρούσας διακήρυξης 

προαναφερθείσες κατηγορίες.  

Άρθρο 6ο  

Δικαίωμα Συμμετοχής  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  

• Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής  

• Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά  

• Συνεταιρισμοί  

• Κοινοπραξίες προμηθευτών  

Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος "Ανάδοχος" αφορά σε όλες τις 
προαναφερθείσες κατηγορίες.  

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλει έγγραφη προσφορά για τη μία ή 

περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών, ως αυτές προσδιορίζονται στην 
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52/2016 συνολική μελέτη του Δήμου, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα 
περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας.  

Άρθρο 7ο  

7.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και 

προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου.pdf 

σύμφωνα με τον Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται 
κατωτέρω.  

Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς, χωρίς να έχει σημασία ο χρόνος 

έκδοσής τους (σχετ. οι με αρ. 254/2015 και 256/2015 αποφάσεις της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων). 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης από 

την ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο έως και την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών.  

Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού 
του συμμετέχοντος, εκτός εάν υπάρχει τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας.  

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι τα εξής:  

Α) Για τους Έλληνες πολίτες:  

1. Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας 
διακήρυξης.  

2. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό 

και το ειδικό είδος των εργασιών τους, το οποίο εάν δεν συνάδει με το είδος των υπό 

προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος.  

3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως 

είναι ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής 

Ασφάλισης (κύριας) κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Το 

πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον 

εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην 

επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι 

ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους 

ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο 

οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε 

απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα από 

το καταστατικό και από την θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην 

οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε 
απασχολούμενος στην επιχείρηση.  

Σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό 

πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν 
αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία.  

Ο συμμετέχων υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση Ν. 

1599/86, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι 
ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση.  
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4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως 

είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού.  

5. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου έκδοσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικαστεί για:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 
1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29/1/1998 σελ.1).  

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου 

της 26ης Μαϊου 1997 (EE C 195 της 25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ.2).  

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

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27/11/1995 
σελ. 48).  

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 

της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28/6/1991 σελ. 77 οδηγίας ως έχει 
τροποποιηθεί η οποία ενσωματώθηκε με τον Ν. 2331/1995).  

ε) αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας  

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:  

-φυσικά πρόσωπα-ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.-διαχειριστές Ε.Π.Ε  

-Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε.  

-Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.  

6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έναρξης κήρυξης σε πτώχευση ή 

έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 

πτωχευτικού συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.  

Συγκεκριμένα:  

Για τα φυσικά πρόσωπα:  

Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 

πτώχευσης. Επίσης, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία 
κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.  

Για τα νομικά πρόσωπα:  

Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική 

διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία. Σε 

περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει όλες 

τις περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου της 

επιχείρησης.  
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7. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους, 

υποβάλλουν εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. Επίσης, προκειμένου να προκύπτει ο 

νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά 

έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για 

διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του 

καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και 

ΕΕ). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα 

υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την 

εταιρεία και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από 

το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού 

προσώπου.  

8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της 

διακήρυξης και της υπ. αρ. 52/2016 μελέτης της υπηρεσίας που συνοδεύει αυτήν 

καθώς και των σχετικών με αυτή διατάξεων και ότι αποδέχεται τα ανωτέρω πλήρως και 
ανεπιφύλακτα.  

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι:  

-Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας.  

-Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α..  

-Δεν έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, για 

αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του.  

-Δεν έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του 

διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα & δραστηριότητα.  

-Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων 
(ποσοτικές & ποιοτικές) όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το δημόσιο τομέα.  

-Δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που 
ζητήθηκαν.  

10. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν κατάσταση με τους 

φορείς του Δημοσίου ή Ν.Π. ή Ο.Τ.Α. καθώς και εταιρειών και επιχειρήσεων του 

ιδιωτικού τομέα όπου έχουν αναλάβει παρόμοιες προμήθειες (τουλάχιστον τρεις) κατά 

την τελευταία τριετία, με αναφορά του αντίστοιχου συμβατικού ποσού και της 

ημερομηνίας της σύμβασης, που αφορούν επιτυχώς ολοκληρωμένες ή εκτελούμενες 

συμβάσεις ανάλογων προμηθειών. Ως εκτελούμενη σύμβαση κατά την έννοια της 

παρούσας προκήρυξης θεωρείται και αυτή που έχει συναφθεί για χρονικό διάστημα που 

υπερβαίνει το ένα έτος, αλλά έχει εκτελεστεί επιτυχώς τουλάχιστον επί ένα έτος και 
εξακολουθεί να εκτελείται χωρίς πρόβλημα.  

11. Θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο 

ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην 
επιχείρηση.  

12. Αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης εφόσον συντάσσεται 

κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις, αλλιώς 

δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και 

του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα τα υπό προμήθεια υλικά, κατά τις τρεις 

προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις, από τα οποία να 

προκύπτει ότι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών της επιχείρησης είναι τουλάχιστον 

διπλάσιος του προϋπολογισμού της προμήθειας (όπου προϋπολογισμός της προμήθειας 

θεωρείται για τη συγκεκριμένη στιγμή το ποσό των 158.484,65  €, δηλαδή ο συνολικός 

ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας συμπ. του ΦΠΑ) που θα συμμετέχουν 
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όπως αποτυπώνονται στην 52/2016 μελέτη σε περίπτωση που θα υποβληθεί προσφορά 

για το σύνολο των ζητούμενων ειδών της μελέτης. Διαφορετικά, προϋπολογισμός της 

προμήθειας θεωρείται για τη συγκεκριμένη στιγμή το συνολικό ποσό του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού της εκάστοτε ομάδας (που θα υποβληθεί αντίστοιχη προσφορά από 
τον υποψήφιο ανάδοχο) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

13. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία να δηλώνει ότι η προσφορά δεν 
έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.  

14. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι: Α. Η ταξινόμηση, επισήμανση και 

συσκευασία του προϊόντος είναι σύμφωνες με τον κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008, όπως 

ισχύει, Β. Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος είναι επικαιροποιημένο και 

σύμφωνο με τον Κανονισμό REACH (1907/2006/EK) και τον κανονισμό (EE) υπ. αρ. 

2015/830, όπως ισχύουν, Γ. Έχει κατατεθεί αίτηση καταχώρησης του προϊόντος στο 

Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού CLP 
(Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ), όπως ισχύει. 

15. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται:  

-Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να είναι μικρότερος από 
τον ζητούμενο, δηλαδή τουλάχιστον 120 ημέρες. 

-Ο χρόνος παράδοσης των ειδών ελευθέρων και έτοιμων προς χρήση σε χώρους που θα 

υποδείξει ο Φορέας κατόπιν της εκάστοτε παραγγελίας, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να 

είναι μεγαλύτερος από τον ζητούμενο.  

-Ότι θα προβεί σε αντικατάσταση των ειδών που τυχόν θα παρουσιάσουν ελαττώματα, ή 

δεν θα πληρούν τις απαιτήσεις της υπηρεσίας σύμφωνα με τη σχετική μελέτη καθώς και 
τους χρόνους που αναλαμβάνει να τα πραγματοποιήσει.  

16. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται:  

i. Η χώρα προέλευσης και παραγωγής των προσφερομένων ειδών  

ii. Το εργοστάσιο το οποίο θα παρασκευάσει τα προσφερόμενα είδη, (εφόσον φυσικά 
δεν τα παράγει ο ίδιος) ή τον παραγωγό, καθώς και τον τόπο εγκατάστασης του.  

iii. Όταν οι προσφέροντες δεν παράγουν τα προσφερόμενα είδη, μερικά ή ολικά, σε 

δικό τους εργοστάσιο, εκτός των ανωτέρω στοιχείων που πρέπει να δηλώνονται στην 

προσφορά, υποχρεούνται να επισυνάψουν σε αυτή και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου 

εκπροσώπου του εργοστασίου όπου θα παραχθούν τα είδη, με την οποία θα δηλώνει ότι 

αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού 
στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση.  

iv. Σε περίπτωση και μόνο κατά την οποία τα προσφερόμενα είδη, τα παράγει μεν 

τρίτος, είναι όμως σε αφθονία διαθέσιμα στην ελεύθερη αγορά από όπου είναι ευχερής 

η προμήθειά τους, ο συμμετέχων στην υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνει ότι: α) 

αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού 

στην εταιρεία του και β) ότι τα προσφερόμενα προϊόντα, τα παράγει μεν τρίτος, είναι 

όμως σε αφθονία διαθέσιμα στην ελεύθερη αγορά από όπου θα τα προμηθευτεί καθώς 
είναι ευχερής η προμήθειά τους. (βλ. Ελ.Συν. Απ. 2721/14 Τμ. Επτ. Μειζ. Σύνθ.)  

17. Πιστοποιητικό ISO 9001 (Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας) ή ισοδύναμου τύπου για 
διακίνηση και αποθήκευση ειδών.  

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν μεταφέρει - διακινεί με δικά του μέσα τα 

προϊόντα, οφείλει:  
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i. να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου να δηλώνει την εταιρεία που 

θα αναλάβει τη μεταφορά και διανομή των υπό προμήθεια ειδών και τα πλήρη στοιχεία 
αυτής (επωνυμία, Α.Φ.Μ., ταχ. Διεύθυνση κτλ.)  

ii. να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου της 

εταιρείας που θα αναλάβει τη μεταφορά και διανομή των υπό προμήθεια ειδών ότι 

αποδέχεται την εκτέλεση της μεταφοράς και διανομής των υπό προμήθεια ειδών σε 

περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη 

δήλωση. (Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβληθούν και τα σχετικά νομιμοποιητικά 

έγγραφα –ως αναφέρονται στην παρ. 7 του παρόντος άρθρου-από τα οποία να 
προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας)  

iii. να υποβάλλει Πιστοποιητικό ISO 9001 (Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας) ή 

ισοδύναμου τύπου για διακίνηση και αποθήκευση των ειδών όπως περιγράφονται στην 

υπ. αρ. 52/2016 συνολική μελέτη των υπηρεσιών της εταιρείας που θα αναλάβει τη 
μεταφορά και διανομή των υπό προμήθεια ειδών. 

Β) Για τους αλλοδαπούς:  

1. Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας 
διακήρυξης.  

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 

τους δραστηριότητας. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν 

καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του 

νομίμου εκπροσώπου ή στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου 
ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.  

3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω 

περιπτώσεις (6) της παραγράφου Α. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που 

εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου ή στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη 

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή 
προέλευσης.  

4. Πιστοποιητικό της αρμοδίας αρχής χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους 
στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις.  

5. Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 

των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους 

μέλους.  

6. Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή 

των φόρων και τελών από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους.  

7. Τα προβλεπόμενα με στοιχεία 7. έως 17. της περίπτωσης (Α)  

Γ. Για τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά):  

Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (Α) και (Β) κατά περίπτωση αν πρόκειται 
για ημεδαπό ή αλλοδαπό Ν.Π.  

Δ. Για τους συνεταιρισμούς:  
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1. Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας 
διακήρυξης.  

2. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  

3. Τα δικαιολογητικά με στοιχεία (2) έως και (17) της ανωτέρω περίπτωσης Α.  

Ε. Για τις ενώσεις προμηθευτών - κοινοπραξίες:  

α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που 
συμμετέχει στην ένωση.  

β. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ ή άλλου αντίστοιχου πιστοποιημένου 

αναγνωρισμένου φορέα, για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίες 

μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες 

μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου 

μεγέθους, είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα 

εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς 

αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να 

υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15 ημέρες από την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

γ. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους 

υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό που εκδίδεται ή θεωρείται από 

τον ΕΟΜΜΕΧ ή άλλου αντίστοιχου πιστοποιημένου αναγνωρισμένου φορέα, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη 

χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της Τράπεζας 

Ελλάδος.  

δ. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, 
υποβάλλουν εξουσιοδότηση εκπροσώπησης.  

ε. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ.  

δ. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν 

καλύπτουν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη 

δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συμβολαιογράφου. Αν στη χώρα του προμηθευτή δεν προβλέπεται από το νόμο η 

ένορκη δήλωση, μπορεί αντί αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα 

βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια διοικητική ή 

δικαστική αρχή ή συμβολαιογράφο.  

                                                   ΓΕΝΙΚΑ  

Σημειώνεται ότι όλες οι αναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει να 

φέρουν σφραγίδα της επιχείρησης και να υπογράφονται  

-από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό, ή  

-όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής.  

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται 
θεώρηση γνησίου υπογραφής.  

Σε περίπτωση εγκατάστασης των συμμετεχόντων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά 

που εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, 

πρέπει να υποβάλλονται επικυρωμένα από την κατά το νόμο αρμόδια αρχή του κράτους 
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της έδρας του ιδρύματος που τα εκδίδει και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση 
στην ελληνική γλώσσα.  

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής, δεν 

εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό 

δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση του ενδιαφερομένου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη 

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή 

προέλευσης, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 

αντίστοιχη κατάσταση. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες και 
αλλοδαπών υποψηφίων.  

Όπου στην παρούσα Διακήρυξη αναφέρεται Υπεύθυνη Δήλωση εννοείται Υ. Δ. του 

ν.1599/1986, όσον αφορά συμμετέχουσες επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα. Όσον 

αφορά συμμετέχουσες επιχειρήσεις με έδρα την αλλοδαπή, εννοείται αντιστοίχως είτε Υ. 

Δ. του ν.1599/1986, ως άνω, είτε ένορκη δήλωση, είτε για τα κράτη που δεν 

προβλέπεται ένορκη δήλωση, επίσημη δήλωση που γίνεται από την συμμετέχουσα 

επιχείρηση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή του αρμόδιου 
επαγγελματικού οργανισμού του κράτους εγκατάστασης της επιχείρησης.  

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους δεσμεύονται με ειδική ρήτρα 

ακεραιότητας ότι σε όλα τα στάδια διενέργειας του διαγωνισμού και κατακύρωσης της 

σύμβασης, δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα 

εξακολουθήσουν να μην ενεργούν κατ΄αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της 

σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής (άρθρο 46 παρ. 1 του ν. 4281/2014). Σε 

περίπτωση παραβίασης των όρων της ρήτρας ακεραιότητας εκ μέρους του αναδόχου 

μέχρι τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, αυτό κηρύσσεται έκπτωτος, παράλληλα οι 

υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας ακεραιότητας καταλαμβάνουν όλα τα μέλη 
αυτής, σε περίπτωση κοινοπραξίας (άρθρο 46 παρ. 2 και 3 του ν. 4281/2014).  

Θα απορρίπτονται προσφορές των διαγωνιζομένων που κατά παράβαση των Άρθρων 

138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται 

ανηλίκους κάτω των 15 ετών.  

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 

εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα 

έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οικονομικός φορέας οφείλει να 

σημαίνει τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του με χρήση του σχετικού πεδίου του 

συστήματος. Στην αντίθετη περίπτωση θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των 

πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού 

χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή 

εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. 

Αν τα παραπάνω στοιχεία – δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, δεν υποβληθούν ή δεν 

είναι έγκυρα ή είναι ελλιπή, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από την περαιτέρω 
διαδικασία.  

Άρθρο 8ο  

Κατάρτιση και υποβολή προσφορών -Τιμές  

8.1 Τρόπος υποβολής προσφορών  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-
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2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. μετά την παρέλευση της 

καταληκτικής για την κατάθεση των προσφορών ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της 

ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

Επισημαίνεται ότι συμμετέχοντες δεν έχουν δυνατότητα να αποσύρουν ή να ακυρώσουν 
προσφορά μετά την υποβολή της.  

Υποβολή προσφορών μόνο σε έντυπη μορφή δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται 

στους αποστολείς τους.  

8.2 Περιεχόμενο προσφορών  

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :  

(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

προσφορά» και  

(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».  

[*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα]  

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν 

με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του 
που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.  

8.2.1 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»  

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» 

υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισμού ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf όλα τα 

απαιτούμενα σύμφωνα με τη διακήρυξη και την κείμενη νομοθεσία δικαιολογητικά και 

συγκεκριμένα :  

α) Τα στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης, 

(Δικαιολογητικά συμμετοχής) το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της 

ΥΑΠ1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

β) Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς ως ακολούθως :  

Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, 

επί ποινή αποκλεισμού, την εμπορική ονομασία των προϊόντων που προσφέρουν 

καθώς και την ονομασία της εταιρείας παραγωγής των προϊόντων, χώρα προέλευσης 

και παραγωγής των προσφερομένων ειδών, το εργοστάσιο το οποίο θα παρασκευάσει τα 

προσφερόμενα είδη, (εφόσον φυσικά δεν τα παράγει ο ίδιος) ή τον παραγωγό, καθώς 

και τον τόπο εγκατάστασης του στον φάκελο της τεχνικής τους προσφοράς. Όταν οι 

προσφέροντες δεν παράγουν τα προσφερόμενα είδη, μερικά ή ολικά, σε δικό τους 

εργοστάσιο, εκτός των ανωτέρω στοιχείων που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά, 

υποχρεούνται να επισυνάψουν σε αυτή και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου 

του εργοστασίου όπου θα παραχθούν τα είδη, με την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται 

την εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στον 

ΑΔΑ: 66Λ4ΩΞΚ-7Ξ6



 18 

προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση. Σε περίπτωση και μόνο 

κατά την οποία τα προσφερόμενα είδη, τα παράγει μεν τρίτος, είναι όμως σε αφθονία 

διαθέσιμα στην ελεύθερη αγορά από όπου είναι ευχερής η προμήθειά τους, ο 

συμμετέχων στην υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνει ότι: α) αποδέχεται την εκτέλεση της 

προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στην εταιρεία του και β) ότι 

τα προσφερόμενα προϊόντα, τα παράγει μεν τρίτος, είναι όμως σε αφθονία διαθέσιμα 

στην ελεύθερη αγορά από όπου θα τα προμηθευτεί καθώς είναι ευχερής η προμήθειά 
τους. (βλ. Ελ.Συν. Απ. 2721/14 Τμ. Επτ. Μειζ. Σύνθ.).  

 

Ειδικότερα για τα είδη της Ομάδας Ε΄ καθαριστικό κάδων απορριμμάτων οι 

διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού στην τεχνική 

τους προσφορά τα παρακάτω:  

1. Κατασκευαστής, χώρα προέλευσης, εμπορική ονομασία προϊόντος. 

2. Τεχνικό φυλλάδιο που περιέχει την περιγραφή των χαρακτηριστικών του 

υγρού καθώς και ο τρόπος χρήσης (ειδικότερα οι συνιστώμενες 

δοσολογίες). 

3. Το Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (και στα ελληνικά), ανεξάρτητα της 

υπεύθυνης δήλωσης όπως αναφέρεται παρακάτω.  

4. Αναφορά για την συσκευασία στην οποία δύναται να παραδοθεί. 

5. Πιστοποίηση συμμόρφωσης με το διεθνή πρότυπο σειράς ISO 9001 για 

την παραγωγή χημικών προϊόντων, της εταιρείας παραγωγής προϊόντος.  

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω Δικαιολογητικά του (υπο) φακέλου Δικαιολογητικά 

συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά σε 

μορφή αρχείου τύπου .pdf και δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό 

φορέα (άρα δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή) τότε οφείλουν επί ποινή 

αποκλεισμού να τα προσκομίσουν στην Υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου, σε έντυπη 

μορφή, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της 

προσφοράς τους (σε σφραγισμένο υποφάκελο με εξωτερικές ενδείξεις επιμέρους έντυπα 

δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς). Τα εν λόγω δικαιολογητικά 
παραδίδονται στην επιτροπή διαγωνισμού.  

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή 
pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.  

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και 

του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 

ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 

προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον οι τεχνικές 

προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες 

του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία. (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του).  

Τα τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να 

είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από την παραγωγό εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση θα 

πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον 

προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία 

ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) της παραγωγού 

εταιρείας.  

Τα τεχνικά φυλλάδια εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισής τους σε έντυπη 

μορφή εντός της προθεσμίας των 3 εργάσιμων ημερών από την από την ηλεκτρονική 

υποβολή τους. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον 

προσφέροντα να προσκομίσει το σύνολο ή μέρος των τεχνικών φυλλαδίων που έχει 
υποβάλει ηλεκτρονικά ο συμμετέχων.  

8.2.2 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου « Οικονομική Προσφορά »  
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Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα (Προμηθευτή).  

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) 
φάκελο «Οικονομική Προσφορά».  

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 

από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 

αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό 

μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. (ιδίως την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
του).  

Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να επισυνάψει 

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf στον (υπο) φάκελο της οικονομικής προσφοράς το 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που προσαρτάται στην παρούσα διακήρυξη.  

Επισημαίνονται σχετικά με την συμπλήρωση του εν λόγω εντύπου (προσάρτημα), τα 
κάτωθι:  

A. Η οικονομική προσφορά πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου, και να 
υπογράφεται ψηφιακά από:  

α) τον ίδιο τον προμηθευτή (σε περίπτωση φυσικού προσώπου)  

β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και  

γ) σε περίπτωση κοινοπραξίας, από τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο.  

B. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για τη μια ή για 
περισσότερες ομάδες, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας.  

Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας «ομάδας» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη 
της προσφοράς ολόκληρης της «ομάδας».  

Γ. Εφόσον υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα, 

διενεργείται δημόσια κλήρωση από την Επιτροπή Διαγωνισμού, κατόπιν προσκλήσεως 

των Διαγωνιζομένων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίοι δικαιούνται να 
παρίστανται στη διαδικασία), με τρόπο που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας.  

8.3 Τιμές  

Α) Οι τιμές των προσφορών, θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαμβάνουν :  

• Όλες τις επιβαρύνσεις (φόρους, δασμούς, μεταφορικά κλπ) οι οποίες βαρύνουν εξ 
ολοκλήρου τον προμηθευτή  

• Τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν επίσης τον προμηθευτή  

Προσφορές σε άλλο νόμισμα ή προσφορές που αναφέρονται σε συνάλλαγμα ή ρήτρα 
συναλλάγματος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
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Β) Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος 
προσφοράς και της σύμβασης ούτε και σε τυχόν παρατάσεις της.  

Γ) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, όπως 

επίσης και κάθε προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 

τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή.  

Από το σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής της προσφοράς.  

Άρθρο 9ο  

Εγγυήσεις  

9.1 Εγγύηση συμμετοχής  

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του 

συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 0,5% τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού 

της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α., εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό 

προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το ο,5% τοις εκατό (%) της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για τη συγκεκριμένη ομάδα ή ομάδες ειδών της 
μελέτης.  

Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον για 150 (εκατόν πενήντα) ημερολογιακές 

ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών.  

Οι εγγυήσεις συμμετοχής, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει πρέπει να 

αναφέρουν και τα ακόλουθα :  

Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.  

• Την ημερομηνία Έκδοσης  

• Τον Εκδότη  

• Τον Φορέα στον οποίο απευθύνεται (Δήμος Παλλήνης)  

• Τον Αριθμό της Εγγυητικής Επιστολής  

• Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση  

• Την πλήρη Επωνυμία και διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση  

• Τη σχετική διακήρυξη και την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού  

• Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα & ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως ή της διζήσεως  

• Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον 

διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη 

αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε 

τρεις ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση 

• Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου  
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• Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο Χρόνος ισχύος της εγγύησης 

πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος της προσφοράς που ζητά η παρούσα 
διακήρυξη κατά τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες.  

-Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να έχει συνταχθεί με τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 

26 του ΕΚΠΟΤΑ καθώς και η υπ΄αρ. 12 Κατευθυντήρια Οδηγία της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑ 7ΕΩ5ΟΞΤΒ-ΗΞΘ).  

-Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.  

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής επιστρέφονται ως εξής:  

α) Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά το Διαγωνιζόμενο στον οποίο ανατέθηκε η 

σύμβαση προμήθειας, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης 

καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.  

β) Οι εγγυήσεις συμμετοχής που αφορούν τους λοιπούς διαγωνιζόμενους που έλαβαν 

μέρος στο Διαγωνισμό, επιστρέφονται εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία 

κοινοποίησης σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς 

τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης 

κατακύρωσης της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, δεν έχει ισχύ και επιστρέφεται κάθε 

εγγυητική επιστολή της οποίας παρήλθε η διάρκεια ισχύος, εφόσον δεν παρατάθηκε ή 
ανανεώθηκε η ισχύς της από τον εγγυητή και το Διαγωνιζόμενο.  

γ) Οι εγγυήσεις, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει πρέπει να αναφέρουν και τα 
ακόλουθα :  

Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.  

• Την ημερομηνία Έκδοσης  

• Τον Εκδότη  

• Τον Φορέα στον οποίο απευθύνεται (Δήμος Παλλήνης)  

• Τον Αριθμό της Εγγυητικής Επιστολής  

• Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση  

• Την πλήρη Επωνυμία και διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση  

• Τη σχετική διακήρυξη και την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού  

• Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα & ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως ή της διζήσεως  

• Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον 

διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη 

αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε 

τρεις ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.  

• Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  
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• Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο Χρόνος ισχύος της εγγύησης 

πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος της προσφοράς που ζητά η παρούσα 
διακήρυξη κατά τουλάχιστον τριάντα(30) ημέρες.  

-Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να έχει συνταχθεί με τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 

26 του ΕΚΠΟΤΑ καθώς και η υπ΄αρ. 12 Κατευθυντήρια Οδηγία της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑ 7ΕΩ5ΟΞΤΒ-ΗΞΘ).  

-Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.  

9.2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

-Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να 

καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους φορείς 

υλοποίησης της προμήθειας, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 5% (πέντε) 
επί τοις εκατό) της συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.  

-Το περιεχόμενο της εγγυητικής επιστολής διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η 

παρ. 2 του αρ. 26 του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α. 11389/93) καθώς και η υπ΄αρ. 12 Κατευθυντήρια 
Οδηγία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑ 7ΕΩ5ΟΞΤΒ-ΗΞΘ). 

Κατά τα λοιπά για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του 

ΕΚΠΟΤΑ. (Υ.Α. 11389/93) καθώς και η υπ΄αρ. 12 Κατευθυντήρια Οδηγία της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑ 7ΕΩ5ΟΞΤΒ-ΗΞΘ).  

Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει πρέπει να 

αναφέρουν ότι αναφέρουν και οι εγγυήσεις συμμετοχής (βλ. παρ. 9.1 (γ) παραπάνω) 
με τις εξής διαφορές :  

• Δεν θα αναφέρουν τη σχετική διακήρυξη και την ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού  

• Θα αναφέρουν τον τίτλο της προμήθειας που τους ανατέθηκε  

• Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να 

είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο παράδοσης, πλέον δύο (2) μηνών.  

Η Εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση τυχών απαιτήσεων από τους δύο 

συμβαλλόμενους. Οι εγγυήσεις μπορεί να εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του 

Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (Α΄139) και 

έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 
ποσού.  

Άρθρο 10ο  

Χρόνος Ισχύος των Προσφορών  

Α) Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για 120 

ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας 

ΑΔΑ: 66Λ4ΩΞΚ-7Ξ6



 23 

ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών στο σύστημα. Προσφορά που ορίζει μικρότερο 
χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Β) Ο Ανάδοχος υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια αποδέχεται με την 

υπογραφή της σύμβασης την παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς του για 

όσο διαρκεί η ισχύς της σύμβασης αυτής.  

Άρθρο 11ο  

Αντιπροσφορές-Εναλλακτικές προσφορές  

Στο Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε 
περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Άρθρο 12ο  

Γλώσσα Διαδικασίας  

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και κάθε έγγραφο της Αναθέτουσας 

Αρχής είναι συντεταγμένο στην Ελληνική γλώσσα. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται 

στην Ελληνική γλώσσα. Όλα τα δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν 

αλλοδαπές Επιχειρήσεις και που θα κατατεθούν από τους διαγωνιζόμενους στην 

παρούσα διαδικασία, επί ποινή απαραδέκτου, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το 

αρμόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόμενης, είτε με την επίθεση της σφραγίδας 

‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης (που κυρώθηκε με το Ν.1497/84), ώστε 

να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να 

γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ. είτε από το αρμόδιο προξενείο είτε 

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

Δικηγόρων είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη 

χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.  

Όλα τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά (π.χ. Πιστοποιητικά ISO) οφείλουν να 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τυχόν 
τεχνικά φυλλάδια.  

Άρθρο 13ο  

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης  

Α) Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του, 

ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς 

φορείς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ), και την περ. β της 

παρ.2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του 

συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου 

τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο 

δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονομικός φορέας το υποβάλει και σε έντυπη μορφή 

εντός προθεσμίας 3 εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση 

αποστολής με ταχυδρομείο ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει 

η σφραγίδα του ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία άσκησης της ένστασης 

είναι η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός αν υπάρχει περίπτωση διάστασης 

μεταξύ του κειμένου της ένστασης, όπως αυτή υποβλήθηκε ηλεκτρονικά, και της 

ένστασης, όπως έχει προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα, οπότε ως ημερομηνία 

άσκησης της ένστασης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής. Ειδικά για τις ενστάσεις που 
υποβάλλονται :  

1) Κατά της Διακήρυξης του Διαγωνισμού υποβάλλεται στην αρμόδια για τη διενέργεια 

του διαγωνισμού επιτροπή μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την 

ημερομηνία δημοσίευση της διακήρυξης έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των 
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προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι 

ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν 

προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την 

Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) ημέρες 
πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού.  

2) Ένσταση κατά της νομιμότητας διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής 

προμηθευτή σε αυτόν υποβάλλεται στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού 

επιτροπή μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από 

αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά 

το αντίστοιχο στάδιο, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ηλεκτρονική 

αποστολή σε αυτούς της ανακοίνωσης του σχετικού πρακτικού αξιολόγησης του 

αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού 

αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την 

αρμόδια επιτροπή, η οποία υποβάλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση της 
στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου η οποία τελικά και αποφασίζει.  

Β) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους 

λόγους, δεν γίνονται δεκτές.  

Γ) Οι Διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς που υπέβαλαν ενστάσεις, ενημερώνονται 
ηλεκτρονικά για την αποδοχή ή απόρριψη της ένστασής τους.  

Συγκεκριμένα η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού προβαίνει στην 

αξιολόγηση της ένστασης και εκδίδει πρακτικό το οποίο υποβάλει (μαζί με τις ενστάσεις, 

το πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην 

οικονομική επιτροπή του Δήμου για λήψη σχετικής απόφασης. Η εκδοθείσα απόφαση 
επί της ένστασης κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσο του συστήματος στον προσφεύγοντα. 

Άρθρο 14ο  

Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τουλάχιστον τέσσερεις (4) 

εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών και συγκεκριμένα στις 03/10/2016 και ώρα 11π.μ., μέσω των 

αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων και διαδικασιών. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται 

αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τεχνική Προσφορά».  

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται 

ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε 

ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές 

κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.  

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.  

Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική 

Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές 

αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών 

που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που 
προσφέρθηκαν.  

Άρθρο 15ο  
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Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης των προσφορών  

Για την τελική επιλογή του προμηθευτή, κριτήριο αξιολόγησης είναι χαμηλότερη τιμή. 

Κατά την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη: η συμφωνία της προσφοράς 

προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης, η προσφερόμενη τιμή 

σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την 

τρέχουσα στην αγορά τιμή, καθώς και τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην 
αγορά.  

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή 

με βάση τους καθοριζόμενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους και ο οποίος προσέφερε 

τη χαμηλότερη τιμή. Ισότιμες, θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιμή 
και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.  

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά», η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση 

αυτών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων.  

Συγκεκριμένα η Επιτροπή Διαγωνισμού,  

α) ελέγχει για κάθε έναν από του διαγωνιζόμενους την έγκυρη συμμετοχή του 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης, δηλαδή:  

• την πληρότητα και ορθότητα του φακέλου “Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά” κατά το άρθρο 7ο  

• το δικαίωμα συμμετοχής του στη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 6ο  

• την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών που θα προσκομιστούν, όπως αυτά 
αναφέρονται στα άρθρα 7ο και 8ο της Παρούσας.  

Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού μπορεί 

να απευθύνει ηλεκτρονικό αίτημα μέσω του συστήματος στους συμμετέχοντες στο 

διαγωνισμό και να ζητήσει διευκρινήσεις επί των δικαιολογητικών που κατέθεσαν. Οι 

συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να παρέχουν 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και εγγράφως αν ζητηθεί, τις ζητούμενες 

διευκρινήσεις.  

β) στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης αφού μονογράψει τα δικαιολογητικά και τις 

τεχνικές προσφορές των συμμετεχόντων (που τυχόν έχουν προσκομισθεί σε έντυπη 

μορφή), συντάσσει Πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής 

προσφοράς, στο οποίο καταγράφονται όλα τα δικαιολογητικά του σχετικού 

(υπο)φακέλου, περιληπτικά μεν αλλά με τρόπο που να φαίνεται εάν είναι σύμφωνα ή 

όχι με τους όρους της διακήρυξης. Στο πρακτικό τέλος καταγράφονται οι πληρούντες τα 

κριτήρια επιλογής, οι αποκλειόμενοι από το διαγωνισμό, καθώς και οι λόγοι 

αποκλεισμού εκάστου των αποκλειομένων.  

Ακολουθεί ανακοίνωση στο Σύστημα από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με 

συνημμένο το Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς 

του διαγωνισμού, με την οποία γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στους διαγωνιζομένους ότι 

μπορούν να υποβάλουν (ενδεχομένως) ένσταση κατ’ αυτού, μέχρι και την επομένη 

εργάσιμη ημέρα από την ηλεκτρονική αποστολή σε αυτούς της ανωτέρω ανακοίνωσης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13ο της παρούσας.  

Εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις ή αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασής τους, η 

Επιτροπή Διαγωνισμού προχωρά στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης και αποσφραγίζει 

ηλεκτρονικά τους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους των οικονομικών προσφορών, σε 
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ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές 
κρίθηκαν αποδεκτές από το προηγούμενο στάδιο.  

Συγκεκριμένα η Επιτροπή Διαγωνισμού,  

α) ελέγχει την ορθότητα συμπλήρωσης της Προσφερόμενης Τιμής στην αντίστοιχη 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος καθώς και του Εντύπου Οικονομικής 

Προσφοράς των διαγωνιζόμενων  

β) στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης αφού μονογράψει τα έντυπα της οικονομικής 

προσφοράς που θα παραλάβει από το Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου (εφόσον έχουν 

κατατεθεί), συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς στο οποίο 

καταχωρούνται οι οικονομικές προσφορές, σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας 

(αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά).  

Αν υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα, διενεργείται 

δημόσια κλήρωση από την Επιτροπή Διαγωνισμού, κατόπιν προσκλήσεως των 

διαγωνιζομένων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίοι δικαιούνται να 
παρίστανται στη διαδικασία), με τρόπο που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας.  

Ακολουθεί ανακοίνωση στο Σύστημα από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με 

συνημμένο το Πρακτικό Αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς του διαγωνισμού, με 

την οποία γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στους διαγωνιζομένους ότι μπορούν να 

υποβάλουν (ενδεχομένως) ένσταση κατ’ αυτού μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα 

από την ηλεκτρονική αποστολή σε αυτούς της ανωτέρω ανακοίνωσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη παρούσα.  

Εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις η Επιτροπή Διαγωνισμού υποβάλλει τα πρακτικά για 

το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παλλήνης, η 

οποία εγκρίνει το αποτέλεσμα και αναδεικνύει τον μειοδότη/μειοδότες. Η απόφαση 

κατακύρωσης του διαγωνισμού κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους διαγωνιζόμενους των 
οποίων ανοίχτηκαν οι οικονομικές προσφορές και στο μειοδότη.  

Άρθρο 16ο  

Πρόσβαση στα έγγραφα  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση 

στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται 

από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 

διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο 

έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της 
περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013.  

Άρθρο 17ο  

Κρίση Αποτελέσματος Διαγωνισμού  

Α) Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών με 
γνωμοδότησή της προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, μπορεί να προτείνει:  

• Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα έκαστης ομάδας που 
προσφέρει ο Προμηθευτής  

• Ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και επανάληψη με τροποποίηση ή μη 

των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών  
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• Την κατανομή της προμήθειας, εφόσον πρόκειται για διαιρετέο υλικό, μεταξύ 
ισοδύναμων προσφορών ή τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ τους.  

Β) Στην περίπτωση που η επιτροπή αξιολόγησης γνωμοδοτεί για :  

α) Ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση της 
προμήθειας για το σύνολο ή μέρος της ποσότητας της μελέτης  

β) Συνέχιση του Διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών χωρίς 

τροποποίηση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών ή  

γ) Τελική ματαίωση της προμήθειας και επανάληψη του διαγωνισμού με νέους όρους, 
τότε την τελική απόφαση λαμβάνει η Οικονομική Επιτροπή.  

Άρθρο 18ο  

Διαδικασία με διαπραγμάτευση ή απευθείας ανάθεση  

Α) Προμήθεια με «διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης» ή «απευθείας ανάθεση» μπορεί 

να γίνει εάν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις των 
εδαφίων β και γ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ.  

Β) Προκειμένου να διενεργηθεί η προμήθεια με διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης ή με 

απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο επιλέγει 

και τον προμηθευτή, αφού προηγηθεί γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση 

οργάνου. Η απόφαση πρέπει να αιτιολογείται δεόντως, με ρητή αναφορά στις 

περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου που οδήγησαν στην προσφυγή σε αυτή τη 

διαδικασία.  

Άρθρο 19ο  

Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύμβασης  

Α) Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. Ο 

Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός δέκα (10) 

ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της 
σύμβασης.  

Β) Ο Προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται κατά την υπογραφή 

της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 9.2 της παρούσης.  

Γ) Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη 

σύμβαση ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμβασης 

κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 & 35 

του ΕΚΠΟΤΑ.  

Άρθρο 20ο  

Σύμβαση  

Οι συμβάσεις καταρτίζονται μετά την κατακύρωση ξεχωριστά για έκαστο νομικό 

πρόσωπο, για τις ποσότητες που αυτό έχει αιτηθεί. Υπογράφονται και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη (φορέα, προμηθευτή).  
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Συγκεκριμένα ο προμηθευτής θα κληθεί για την υπογραφή των επιμέρους συμβάσεων 
με τον κάθε φορέα ήτοι :  

α) Δήμος Παλλήνης 

β) Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Προσχολικής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης 

γ) Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού – Πολιτισμού – Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης 

δ) Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλλήνης» 

ε) Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλλήνης» 

Ο Δήμος Παλλήνης, το Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Προσχολικής και Κοινωνικής Μέριμνας 

Δήμου Παλλήνης, η  Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού – Πολιτισμού – Περιβάλλοντος 

Δήμου Παλλήνης, το Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 

Δήμου Παλλήνης» και το Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 

Δήμου Παλλήνης»  δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων του 

κάθε είδους που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί 

σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος, ο μειοδότης 
υποχρεούται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις τους.  

Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 

περιλαμβάνονται στη διακήρυξη, των τευχών που την συνοδεύουν και την προσφορά 

του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους 

αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας.  

Η σύμβαση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου προμηθευτή και τους 
νόμιμους εκπροσώπους του κάθε φορέα.  

Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί όταν αυτό προβλέπεται από τους συμβατικούς 

όρους ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο τα συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από 

γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης. Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα στο 

κάθε φορέα (τον Δήμο, τα ΝΠΔΔ ή την Κοινωφελή Επιχείρηση), με έγκριση του 

αρμοδίου οργάνου, να τροποποιήσει τις αρχικές ποσότητες των προϋπολογισμών των 

ομάδων με τη προϋπόθεση ότι δεν θα επιφέρει αλλαγή στο συνολικό προϋπολογισμό 
κάθε ομάδας. 

Διάρκεια ισχύος των συμβάσεων  

Η διάρκεια ισχύος των συμβάσεων ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της ή έως 

εξαντλήσεως των ποσοτήτων, με δικαίωμα παράτασης της σύμβασης έως την εξάντληση 

των ποσοτήτων, μετά από εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού του 

άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ και έγκριση του αντίστοιχου Διοικητικού Συμβουλίου για τα 

Νομικά Πρόσωπα και την Κοινωφελή Επιχείρηση καθώς και του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Στην περίπτωση αυτή ο Προμηθευτής υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα του 
Δήμου ή του Νομικού Προσώπου με το ίδιο ακριβώς ποσό με αυτό της προσφοράς του.  

 Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής :  

• Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης  

• Τα συμβαλλόμενα μέρη  

• Τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία τυπικές διατάξεις  

• Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα  
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• Την συμφωνηθείσα τιμή  

• Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών  

• Την διάρκεια ισχύος της σύμβασης  

• Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις  

• Τον τρόπο πληρωμής  

• Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών  

Προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας  

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι που καταθέτουν προσφορές οφείλουν να λάβουν υπόψη τους 

ότι η διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού υπόκειται σε προσυμβατικό έλεγχο 

νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σε περίπτωση που η σύμβαση υπόκειται στη 

σχετική νομοθεσία, και μόνο αν αυτός αποβεί θετικός υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 

Συνεπώς, η πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης αποστέλλεται στον ανάδοχο 
μετά την ημερομηνία κοινοποίησης του ανωτέρω ελέγχου νομιμότητας στο Φορέα. 

Άρθρο 21ο  

Χρόνος και Τόπος Παράδοσης και Παραλαβή Ειδών  

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε φορέα, 

ύστερα από παραγγελία από τους υπεύθυνους που έχουν οριστεί. Η παράδοση θα 
γίνεται μέσα στο χρόνο και με τον τρόπο που ορίζει έκαστη σύμβαση.  

Τα απαιτούμενα για την προμήθεια των ειδών μεταφορικά μέσα, ο έλεγχός τους σ’ όλη 

τη διάρκεια της προμήθειας και το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό για την 

φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των ειδών στους χώρους που θα υποδεικνύει κάθε 

φορά η υπηρεσία, βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. Η μεταφορά των ειδών θα 

γίνεται με ειδικά για είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού και λοιπά είδη παντοπωλείου 

μεταφορικά μέσα του προμηθευτή, σύμφωνα με τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις.  

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την οριζόμενη τριμελή 

επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. Οι επιτροπές παραλαβής 

συγκροτούνται από τους φορείς αντίστοιχα, κατά τις κείμενες διατάξεις. Κατά τη 

διαδικασία παραλαβής μπορεί να διενεργηθεί ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και σε 

περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η 

επιτροπή παραλαβής δύναται να προτείνει την απόρριψη ή την αντικατάσταση τους 
χωρίς καμία επιβάρυνση για το φορέα σύμφωνα με το άρθρο 31 του ΕΚΠΟΤΑ.  

Θα γίνεται έλεγχος της καθαριότητας, της τακτικής απολύμανσης των μεταφορικών 

μέσων που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής, της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά εκτέλεσης 

της παραγγελίας, των μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους, οσμή, όψη κ.λ.π. 

Για την εξασφάλιση της ποιότητας των ειδών καθ΄ όλη τη διάρκεια της προμήθειας, ο 

φορέας έχει το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα των ειδών για έλεγχο στο Γενικό 

Χημείου του Κράτους. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί η ακαταλληλότητα των 

ειδών ο προμηθευτής πρέπει να τα αντικαταστήσει άμεσα. Η δαπάνη των ελέγχων θα 

βαρύνει τον ανάδοχο προμηθευτή. Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων ειδών 

προκλήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία όσων τα χρησιμοποίησαν, ο 

προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης 

που προξένησε από τα ακατάλληλα είδη, επιφυλασσόμενης της Υπηρεσίας να ασκήσει 

και άλλα δικαιώματα σε βάρος του προμηθευτή. Επιπλέον, κατά την κρίση του Δ.Σ., 

μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο ως αποζημίωση προς την Υπηρεσία για τη βλάβη που 
προκάλεσε και να κηρυχθεί έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες.  
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Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση, εφόσον δεν 

παραδώσει τις ποσότητες των ειδών μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που 

ορίζεται στη σύμβαση, σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος 

επιβάλλονται σ΄αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 του 

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Οι φορείς δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των 

ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί 

σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να 
ανταποκριθεί στην απαίτηση των φορέων.  

Με κάθε παράδοση ειδών θα εκδίδονται δελτία αποστολής ανά Υπηρεσία, και στο τέλος 

κάθε μήνα θα εκδίδονται αντίστοιχα τιμολόγια, σύμφωνα με τα εκδοθέντα δελτία 

αποστολής ανά ομάδα και Φορέα και με τις τιμές σύμφωνα με την υποβληθείσα 

οικονομική προσφορά του αναδόχου.  

Ο ΦΠΑ θα υπολογίζεται στη καθαρή τιμή. Οι νόμιμες κρατήσεις θα υπολογίζονται στις 
ανωτέρω τιμές μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ.  

Ο τρόπος τιμολόγησης κατόπιν της κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού 
θα καθορίζεται λεπτομερώς στη σύμβαση.  

Διαχείριση προϊόντων: Η διαχείριση προϊόντων θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4235 ΦΕΚ Α32/11-02-2014 Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην 

εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των ειδών που περιέχουν 

χημικά και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων και τις κείμενες διατάξεις. Τα είδη θα μεταφέρονται και θα παραδίδονται 
υποχρεωτικά με ειδικό όχημα.  

Άρθρο 22ο  

Τρόπος πληρωμής-Κρατήσεις  

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις 

καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Μετά από την παραλαβή των 

υπό προμήθεια ειδών, την έκδοση του τιμολογίου του προμηθευτή, την προσκόμιση των 

νόμιμων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση κάθε νόμιμου ελέγχου από τις υπηρεσίες 

των φορέων και την υπηρεσία του Επιτρόπου Eλεγκτικού Συνεδρίου, ο φορέας 

υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή μέσα σε διάστημα εξήντα (60) ημερών 

(Π.Δ.166/2003). Με κάθε πληρωμή θα γίνονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη 

νομοθεσία κρατήσεις καθώς και η παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού 
ποσού.  

Άρθρο 23ο  

Διαφορές διακήρυξης-Νόμων  

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρμογή οι 

διατάξεις του Ν.4155/13, της ΥΑ Π1/2390/2013, τον Ν. 2286/95 και όπως ισχύει, του 

Ν. 3463/2006, του Ν.3852/2010, του Ν. 4281/2014 και όπως ισχύει και της Υ.Α. 

11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., όπως ισχύουν.  

Άρθρο 24ο  

Δημοσιεύσεις  

Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί μια φορά στις :  
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• Στο αντίστοιχο στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της 

Κυβέρνησης (ΦΕΚ) και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 
της ΥΑ Π1/2390/2013.  

• Ιστοσελίδα της « ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ ».  

• Ολόκληρο το κείμενο της διακήρυξης στο δικτυακό τόπο του Κ.Η.Μ.Δ.Σ.  

• Ολόκληρο το κείμενο της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα 

στη διεύθυνση:  

www.palini.gr.  

Σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 3801/09 και την αντίστοιχη 3η παράγραφο του 4ου 

άρθρου του Ν. 3548/07, οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα 

λοιπά έξοδα δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε 

περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την 

προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.  

Β. ΜΕΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

Όπως αναγράφονται στην υπ. αρ. 52/2016 συνολικής μελέτης. 

Γενικά όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και 

σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της διακήρυξης.  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Διαχείριση προϊόντων: Όπως αναφέρονται στο Άρθρο 21 

Η μεταφορά όλων των ανωτέρω ειδών θα γίνεται με μεταφορικά μέσα με ευθύνη του 

προμηθευτή, σε χώρους που θα υποδείξει η υπηρεσία και σε ώρες που θα καθορίζονται 
κάθε φορά από τον Υπεύθυνο κάθε τμήματος.  

Όλα τα είδη θα είναι πρώτης ποιότητας και πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε διατάξεις.  

Για ότι δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του Άρθρου 21 θα ισχύουν οι εκάστοτε 
Αγορανομικές Κτηνιατρικές -Υγειονομικές και Κοινοτικές διατάξεις.  

 

 

                                                                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                                                     ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

 

 

 

 

                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΕΝΤΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 

     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ  

     ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                        ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»       

                                                                   

                                                                              ΑΡ. ΠΡΟΜ.: 52/2016 

       ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 158.484,65 € 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 

ευπρεπισμού και λοιπών ειδών παντοπωλείου». Τα υπό προμήθεια προϊόντα που 

αφορούν τα είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού πρόκειται να καλύψουν τις 

λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου  Παλλήνης, του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός 

Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης», της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος του Δήμου Παλλήνης, του 

Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλλήνης», του 

Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλλήνης», 

αντίστοιχα τα λοιπά είδη παντοπωλείου τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του 

Δήμου Παλλήνης καθώς και του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και 

Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης». 

 

  Η ανωτέρω προμήθεια εντάσσεται στους παρακάτω κωδικούς αριθμούς του 

αρχείου ειδών του Ε.Π.Π.: 

 

CPV 39830000-9  Προϊόντα καθαρισμού 

CPV 44423000-1  Διάφορα είδη   

CPV 33760000-5 Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες 

CPV 39220000-0 Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας 

CPV 19640000-4 Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο 

CPV 39831210-1 Απορρυπαντικά πλυντηρίου πιάτων 

CPV 33771200-7 Βρεφικές πάνες 
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Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ειδών καθαριότητας και 

ευπρεπισμού για τις υπηρεσίες του Δήμου Παλλήνης προϋπολογίζεται να ανέλθει 

συνολικά  στο ποσό των 41.392,67 και θα βαρύνει τους Κ.Α. προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2016 ως εξής: Κ.Α. 10.6634.0002 πίστωση ποσού 7.047,04 €, Κ.Α. 

15.6634 πίστωση ποσού 3.478,19 €, Κ.Α. 20.6634.0001 πίστωση ποσού 2.614,91 €, 

Κ.Α. 40.6634.0001 πίστωση ποσού 803,77 €, Κ.Α. 10.6635.0001 πίστωση ποσού 

142,60 € και Κ.Α. 15.6635.0001 πίστωση ποσού 435,86 €. Επίσης θα βαρύνει τον Κ.Α. 

20.6635.0001 με το ποσό των 20.150,00 € και αναλυτικότερα για το οικονομικό έτος 

2016 έχει προβλεφθεί πίστωση ποσού 15.150,00 € στον προϋπολογισμό του Δήμου, 

ενώ θα υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη του υπόλοιπου ποσού στον προϋπολογισμό του 

οικ. έτους 2017 και Κ.Α. 20.6633.0001 με το ποσό των 6.547,20 € και αναλυτικότερα 

για το οικονομικό έτος 2016 έχει προβλεφθεί πίστωση ποσού 4.950,00 € στον 

προϋπολογισμό του Δήμου, ενώ θα υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη του υπόλοιπου ποσού 

στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2017. Η δαπάνη της προμήθειας λοιπών ειδών 

παντοπωλείου για το Κοινωνικό Παντοπωλείου του Δήμου Παλλήνης προϋπολογίζεται 

να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 173,10 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%) και 
θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6699.0008 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. 

Αντίστοιχα ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για τον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής και 

Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης της προμήθειας ειδών καθαριότητας και 

ευπρεπισμού και λοιπών ειδών παντοπωλείου για τις υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου 

προϋπολογίζεται να ανέλθει συνολικά  στο ποσό των 55.223,28 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%) και θα βαρύνει τους Κ.Α. ως εξής: τον Κ.Α. 

15.6634,0002 με το ποσό των 23.652,13 € και αναλυτικότερα για το οικονομικό έτος 

2016 έχει προβλεφθεί πίστωση ποσού 1.000,00 € στον προϋπολογισμό του Νομικού 

Προσώπου, ενώ θα υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη του υπόλοιπου ποσού στον 

προϋπολογισμό του οικ. έτους 2017, Κ.Α. 15.6699,0015 με το ποσό των 5.506,34 € και 

αναλυτικότερα για το οικονομικό έτος 2016 έχει προβλεφθεί πίστωση ποσού 1.000,00 € 

στον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου, ενώ θα υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη του 

υπόλοιπου ποσού στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2017 και τον Κ.Α. 15.6699,0008 

με το ποσό των 26.064,80 € και αναλυτικότερα για το οικονομικό έτος 2016 έχει 

προβλεφθεί πίστωση ποσού 100,00 € στον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου, 

ενώ θα υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη του υπόλοιπου ποσού στον προϋπολογισμό του 
οικ. έτους 2017.  

Επιπλέον ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού, 

Πολιτισμού, Περιβάλλοντος του Δήμου Παλλήνης της προμήθειας για τα είδη 

καθαριότητας και ευπρεπισμού εκτιμάται στο ποσό των 13.718,12 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6634.0001 ως 

εξής: για το οικονομικό έτος 2016 έχει προβλεφθεί πίστωση ποσού 5.000,00 € στον 

προϋπολογισμό της Κοινωφελούς Επιχείρησης, ενώ θα υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη 

του υπόλοιπου ποσού στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2017. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης του Δήμου Παλλήνης της προμήθειας για τα είδη καθαριότητας και 

ευπρεπισμού εκτιμάται στο ποσό των 35.572,50 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

(24%). Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από ιδίους πόρους του Οργανισμού 
και θα κατανεμηθεί στα οικονομικά έτη 2016 και 2017. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης του Δήμου Παλλήνης της προμήθειας για τα είδη καθαριότητας και 

ευπρεπισμού εκτιμάται στο ποσό των 12.144,69 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

(24%). Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από ιδίους πόρους του Οργανισμού 

και θα κατανεμηθεί στα οικονομικά έτη 2016 και 2017. 

 

Οι κατηγορίες ειδών ανά ομάδα είναι οι εξής: 

ΟΜΑΔΑ Α: Απορρυπαντικά, σαπούνια και υγρά καθαριστικά πλυντηρίων πιάτων  

ΟΜΑΔΑ Β: Χαρτικά 

ΟΜΑΔΑ Γ: Διάφορα είδη ευπρεπισμού και λοιπά είδη παντοπωλείου  
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ΟΜΑΔΑ Δ: Σάκοι απορριμμάτων 

ΟΜΑΔΑ Ε: Καθαριστικό κάδων απορριμμάτων 

 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία διενέργειας 

ηλεκτρονικού ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού με ηλεκτρονικές σφραγισμένες 

προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα, 

σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ, τον Ν. 4281/2014 και όπως ισχύει καθώς και με όλες τις 

διατάξεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 

                                                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 26-07-2016    

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                   Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ                      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 

 

 

     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ  

     ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                        ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»       

                                                                   

                                                                              ΑΡ. ΠΡΟΜ.: 52/2016 

       ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 158.484,65 € 

 

                                                                                                                                                 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

B. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1. Όλα τα είδη που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα θα πρέπει να 

πληρούν όλες τις προδιαγραφές που ορίζει ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών (άρθρα 21-

28 Υλικά και Αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα). 

2. Όλα τα προϊόντα να είναι σε κατάλληλες συσκευασίες σφραγισμένες. 

3. Τα είδη χαρτού να είναι πρωτογενή, όχι ανακυκλωμένα Α΄ποιότητας υψηλής 

λευκότητας πυκνότητας και συνεκτικότητας να είναι απαλά και απορροφητικά. 

4. Τα απορρυπαντικά να είναι ελεγχόμενου αφρισμού και να έχουν επαρκή καθαριστική 

και πλυντική δράση. Μετά το πλύσιμο δεν πρέπει να μένουν κηλίδες επί των σκευών ή 

των επιφανειών που εφαρμόζονται. Τα συστατικά που περιέχουν να μην είναι επιβλαβή 

για την υγεία. Να μην περιέχουν βλαπτικές ουσίες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, 

κατά τα μέτρο του δυνατού, τα δε ΡΗ τους θα είναι τα χαμηλότερα επιτρεπτό για τη 

σωστή δράση τους. 

5. Όλα τα προϊόντα καθαρισμού να διαλύονται ή να αναμιγνύονται εύκολα με το νερό. 

6. Όλα τα προϊόντα να μην αναδύουν δυσάρεστες οσμές και να μην προκαλούν φθορές, 

βραχυχρόνια ή μακροχρόνια, στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό. 

7. Να μην είναι τοξικά κα να μην προκαλούν ερεθισμούς στα μάτια και στο δέρμα. 

8. Αν τα προϊόντα ταξινομούνται ως επικίνδυνα να φέρουν το σύμβολο και την ένδειξη 

κινδύνου, τις φράσεις κινδύνου και τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης. Στην περίπτωση που 

ταξινομούνται ή επισημαίνονται ως διαβρωτικά να έχουν πώμα ασφαλείας και 

ανάγλυφη επισήμανση κινδύνου.  

9. Όσα από τα προϊόντα χαρακτηρίζονται ως απολυμαντικά να διαθέτουν άδεια 

κυκλοφορίας Ε.Ο.Φ.   
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1. Να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 

91/155 της Ε.Ε. 

2. Να περιέχουν συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 

89/542 της Ε.Ε. 

3. Σε περίπτωση προβλημάτων κατά την χρήση των υλικών θα πρέπει ο 

προμηθευτής να παρευρεθεί σε δόκιμη χρήσης και σε περίπτωση 

αστοχίας, θα γίνει αντικατάσταση όλου του υλικού που θα βρίσκεται στις 

αποθήκες των χώρων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων. 

4. Τα προϊόντα θα συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και οδηγίες ασφαλείας. 

  10.  Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού, την 

εμπορική ονομασία των προϊόντων που προσφέρουν καθώς και την ονομασία της 

εταιρείας παραγωγής των προϊόντων, χώρα προέλευσης και παραγωγής των 

προσφερομένων ειδών, το εργοστάσιο το οποίο θα παρασκευάσει τα προσφερόμενα 

είδη, (εφόσον φυσικά δεν τα παράγει ο ίδιος) ή τον παραγωγό, καθώς και τον τόπο 

εγκατάστασης του στον φάκελο της τεχνικής τους προσφοράς. Όταν οι προσφέροντες 

δεν παράγουν τα προσφερόμενα είδη, μερικά ή ολικά, σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός 

των ανωτέρω στοιχείων που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά, υποχρεούνται να 

επισυνάψουν σε αυτή και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου 

όπου θα παραχθούν τα είδη, με την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της 

προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στον προμηθευτή υπέρ του 

οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση. Σε περίπτωση και μόνο κατά την οποία τα 

προσφερόμενα είδη, τα παράγει μεν τρίτος, είναι όμως σε αφθονία διαθέσιμα στην 

ελεύθερη αγορά από όπου είναι ευχερής η προμήθειά τους, ο συμμετέχων στην 

υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνει ότι: α) αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας σε 

περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στην εταιρεία του και β) ότι τα 

προσφερόμενα προϊόντα, τα παράγει μεν τρίτος, είναι όμως σε αφθονία διαθέσιμα στην 

ελεύθερη αγορά από όπου θα τα προμηθευτεί καθώς είναι ευχερής η προμήθειά τους. 
(βλ. Ελ.Συν. Απ. 2721/14 Τμ. Επτ. Μειζ. Σύνθ.).  

 

Ειδικότερα για τα είδη της Ομάδας Ε΄ καθαριστικό κάδων απορριμμάτων οι 

διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού στην τεχνική 

τους προσφορά τα παρακάτω:  

1. Κατασκευαστής, χώρα προέλευσης, εμπορική ονομασία προϊόντος. 

2. Τεχνικό φυλλάδιο που περιέχει την περιγραφή των χαρακτηριστικών του 

υγρού καθώς και ο τρόπος χρήσης (ειδικότερα οι συνιστώμενες 

δοσολογίες). 

3. Το Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (και στα ελληνικά), ανεξάρτητα της 

υπεύθυνης δήλωσης όπως αναφέρεται παρακάτω.  

4. Αναφορά για την συσκευασία στην οποία δύναται να παραδοθεί. 

5. Πιστοποίηση συμμόρφωσης με το διεθνή πρότυπο σειράς ISO 9001 για 

την παραγωγή χημικών προϊόντων, της εταιρείας παραγωγής προϊόντος.  

Το υπό προμήθεια υγρό θα αποτελείται από ειδική χημική σύνθεση (με κατάλληλες 

τασιενεργές ουσίες, απολυμαντικά και αρωματικά πρόσθετα), πλήρως υδρατοδιαλυτή 

και βιοδιασπώμενη, χαμηλού αφρισμού που ενδείκνυται για τον καθαρισμό και την 

απόσμηση κάδων με χρήση ειδικών καδοπλυντηρίων οχημάτων.  

Το υπό προμήθεια υγρό θα παραδοθεί μη αραιωμένο (πρωτογενή βάση) στη 

συμπύκνωση που παρασκευάζεται από τον κατασκευαστή. 

Το υγρό θα πρέπει να είναι συμβατό με το φάσμα σκληρότητας νερού, θα πρέπει  να 

είναι ικανό να απομακρύνει και εξουδετερώνει αποτελεσματικά τους οργανικούς ρύπους 

από τις επιφάνειες των κάδων με την διαδικασία πλύσης που χρησιμοποιείται από τα 

καδοπλυντήρια οχήματα του Δήμου. Επιπροσθέτως δε, θα έχει ικανοποιητικές 

βακτηριδοκτόνες και μυκητοκτόνες ικανότητες καθώς και ισχυρή αποσμητική δράση με 

ευχάριστο άρωμα ικανής διάρκειας. 

Ειδικότερα θα πρέπει να είναι οικονομικό στη χρήση (κατανάλωση) κατά την εκτέλεση 

των προγραμμάτων περιοδικής πλύσης των κάδων έτσι ώστε να μπορεί να διατηρεί την 

καθαριστική και αποσμητική ικανότητα σε περιορισμένη δοσολογία, η οποία δεν θα είναι 

μεγαλύτερη του ποσοστού των 0,5%, ήτοι μέγιστο πέντε μέρη υγρού στα χίλια μέρη 

νερού.   
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Το υγρό θα μπορεί να εφαρμόζεται δια του καταποντισμού, ψεκασμού, κονιοποίησης ή 

βουρτσίσματος. 

Θα πρέπει να παρέχει την καθαριστική δράση τόσο με κρύο όσο με ζεστό νερό σε 

θερμοκρασία έως 80ο C. 

Θα πρέπει να διαθέτει αποθηκευτική ικανότητα σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών (από 

-5ο C έως 40οC) χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητές του. 

Θα είναι φιλικό προς το περιβάλλον, άφλεκτο μη τοξικό και ασφαλές για το προσωπικό 

στην συνιστώμενη δοσολογία χρήσεως.  

Θα μπορεί να διατεθεί από τον προμηθευτή σε συσκευασίες δοχείων χωρητικότητας 

τουλάχιστον 10 κιλών και ή δυνατότητα χωρητικότητας 100 κιλών περίπου. 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα ληφθούν υπόψη στην αξιολόγηση είναι η συνιστώμενη 

αραίωση (που επηρεάζει την κατανάλωση του υλικού) και η απόδοση του καθαρισμού 

(ικανότητα απομάκρυνσης ρύπων, αποτελεσματικότητα απολύμανσης και απόσμησης). 

Σημειώνεται επίσης ότι στην αξιολόγησης του καθαριστικού κάδων απορριμμάτων θα 

ληφθεί υπόψη η συνιστώμενη αραίωση (που επηρεάζει την κατανάλωση του υλικού) 

και η απόδοση του καθαριστικού (ικανότητα απομάκρυνσης ρύπων, 

αποτελεσματικότητα απολύμανσης και απόσμησης). Σε περίπτωση που το 

προσφερόμενο υλικό από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές θα έχει 

διαφοροποιημένες συνιστώμενες αραιώσεις για την επίτευξη του επιδιωκόμενου 

αποτελέσματος καθαρισμού τότε η κάθε προσφερόμενη τιμή ανά λίτρο θα αναμορφωθεί 

σύμφωνα με την συνιστώμενη αραίωση, δηλαδή θα ληφθεί υπόψη η προσφερόμενη 

τιμή ανά λίτρο πολλαπλασιαζόμενη με την αναγκαία ποσόστητα υλικού για ένα κυβικό 

μέτρο νερού σύμφωνα με την συνιστώμανη αραίωση. Το ph του υγρού θα είναι 

ουδέτερο (7,5 έως 8,5) προκειμένου να μην προκαλεί φαινόμενα οξείδωσης ή 

διάβρωσης σε μεταλλικές ή πλαστικές επιφάνειες, ούτε και στις μηχανολογικές διατάξεις 

των καδοπληντυρίων ή των πιεστικών μηχανημάτων (λάστιχα, τσιμούχες, αντλίες 

κ.λ.π.).  

Παράλληλα απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση, επί ποινή αποκλεισμού, για τα 

προϊόντα των Ομάδων Α κα Ε στην οποία να δηλώνεται ότι: 

Α. Η ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία του προϊόντος είναι σύμφωνες με 

τον κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008, όπως ισχύει, 

Β. Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος είναι επικαιροποιημένο και 

σύμφωνο με τον Κανονισμό REACH (1907/2006/EK) και τον κανονισμό (EE) υπ. αρ. 
2015/830, όπως ισχύουν, 

 Γ. Έχει κατατεθεί αίτηση καταχώρησης του προϊόντος στο Εθνικό Μητρώο 

Χημικών Προϊόντων, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού CLP (Κανονισμός 

1272/2008/ΕΚ), όπως ισχύει. 

 

                                                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 26-07-2016 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                   Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ                      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ  

     ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                        ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»       

                                                                   

                                                                              ΑΡ. ΠΡΟΜ.: 52/2016 

       ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 158.484,65 € 

 

                                            

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Τα είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά:   

 

 

 
ΟΜΑΔΑ Α ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ, ΣΑΠΟΥΝΙΑ KAI ΥΓΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ 

ΠΙΑΤΩΝ 

Α/

Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1 Απορρυπαντικό W.C.  

Τεμ. των 750 

ml 

Παχύρευστο υγρό απορρυπαντικό με 

επιφανειοδραστικές ουσίες χαμηλού 

αφρισμού, για τον καθαρισμό της τουαλέτας, 

να καθαρίζει σε βάθος τη λεκάνη, χαρίζοντάς 

της άρωμα που διαρκεί, ενώ ταυτόχρονα 

εξαφανίζει τα μικρόβια, τα άλατα, τη 

θαμπάδα και το πουρί, να απλώνεται εύκολα 

στο εσωτερικό της λεκάνης με ειδικού 

στομίου πλαστικό μπουκάλι. Να είναι 

σύμφωνο με τις οδηγίες της Ε.Ε. 

2 
Απολυμαντικό τύπου 

DETTOL 

Τεμ. του 1 lt ή 

4 lt 

Αντιβακτηριδιακό καθαριστικό τύπου detol, 

που θα εξουδετερώνει περίπου το 99,90 % 

των βακτηριδίων συμπεριλαμβανομένου του 

E. Coli, της σαλμονέλας, του ΜΡΣΑ και του 

ιού της γρίπης. Απολυμαντικό σε υγρή μορφή 

για την απολύμανση και ταυτόχρονο 

καθαρισμό επιφανειών, κατάλληλο για 

απολύμανση και καθαρισμό με το χέρι (π.χ. 

σφουγγάρισμα) σε κατάλληλη αραίωση (0,2-

0,4 %) ευχάριστης οσμής, χαμηλού 

αφρισμού, συμβατό στις μεταλλικές 
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επιφάνειες. Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες 

της Ε.Ε. 

3 Αφρόλουτρο βρεφών  

Τεμ. των 750 

ml 

Υδατικό παχύρευστο διάλυμα σε διάφορα 

χρώματα, αρωματικό, να είναι υποαλλεργικό 

με ουδέτερο PH, με αγνά συστατικό και ήπια 

δράση, καθαρίζει απαλά το δέρμα, μπουκάλι 

των 750 ml.  

4 
Κρέμα καθαρισμού 

τύπου ζιφ 

Τεμ. των 750 

ml 

Καθαριστικό σε μορφή κρέμας για όλες τις 

επιφάνειες εσωτερικών χώρων, παχύρευστο, 

αρωματικό, να απομακρύνει δύσκολους 

ρύπους οργανικής και ανόργανης φύσης, 

λίπη. Να ξεπλένεται εύκολα και να μην 

προκαλεί φθορές στις επιφάνειες. Με 

επιφανειοδραστικές ουσίες, λεπτούς κόκκους 

και σάπωνες, μπουκάλι των 750 ml. 

5 
Καθαριστικό σπρέυ 

φούρνου 

Τεμ. των 750 

ml 

Σε συσκευασία των 750ml, υγρό με 

επιφανειανειοδραστικές ουσίες κατάλληλο για 

την απομάκρυνση των λίπων από το φούρνο 

χωρίς να προκαλεί φθορές. 

6 
Λευκαντικό ρούχων 

(σκόνη) 

Τεμ. των 50 γρ Πολυκαθαριστικό σε σκόνη για δύσκολους 

λεκέδες, με ενεργό οξυγόνο για να λευκαίνει 

και να αφαιρεί ακόμα και τους δύσκολους 

λεκέδες, από τους 30c για όλα τα υφάσματα 

και τις επιφάνειες που πλένονται. Σε 

συσκευασία των 50 γρ. για μια πλύση.  

7 Μαλακτικό ρούχων  

Τεμ. των 2lt  Να περιέχει ενεργά συστατικά βιοδιασπώμενα 

ώστε να μην επιβαρύνει το υδάτινο 

περιβάλλον. Να είναι φιλικό με την 

επιδερμίδα, υποαλλεργικό και να μην 

προκαλεί ερεθισμούς, να προσφέρει 

απαλότητα στα ρούχα.  

8 
Πολυκαθαριστικό 

υγρό αντίστοιχο swaz  

Τεμ. των 4lt Βιοδιασπώμενο υγρό γενικού καθαρισμού, 

συμπυκνωμένο, μη τοξικό και μη καυστικό. 

Να χρησιμοποιείται διαλυμένο με νερό γι 

αόλες τις επιφάνειες που πλένονται (τοίχοι-

πόρτες-ψυγεία-πλυντήρια-ταπετσαρίες-

πλαστικό καθίσματα-μεταλλικά έπιπλα 

κ.λ.π.), στο σφουγγάρισμα, για καθαρισμό 

χαλιών και μοκετών. Παράλληλα αδιάλυτο να 

καθαρίζει είδη υγειηνής, φούρνους, σχάρες, 

σκεύη κουζίνας κ.λ.π. Να διαλύει λάδια, 

μολύβι και για ον καθαρισμό των θρανίων. 

9 Παιδικό σαμπουάν 

Τεμ. των 750 

ml 

Υδατικό παχύρευστο διάλυμα σε διάφορα 

χρώματα, αρωματικό, να είναι υποαλλεργικό 

με ουδέτερο PH, με αγνά συστατικά και ήπια 

δράση, να καθαρίζει απαλά τα μαλλιά. 

10 Σκόνες αποφρακτικές 

Τεμ. των 60 γρ Αφρίζον προϊόν για αποχετευτικά συστήματα, 

που αποφράσσει από διάφορα υπολείμματα 

τους νεροχύτες, νιπτήρες κ.λ.π. και 

απομακρύνει τη δυσοσμία. 

11 
Σκόνες πλυντηρίων 

ρούχων  

Τεμ. των 6 kg Απορρυπαντικό πλυντηρίου σε σκόνη που να 

διαλύεται εύκολα και πλήρως, να εξασφαλίζει 

καθαριότητα και λάμψη στα ρούχα, να 

περιέχει ενεργά τασίεργα συστατικά 

βιοδιασπώμενα ώστε να μην επιβαρύνει το 

υδατικό περιβάλλον, να μην βόριο και 

φωσφορικά. Να μην προκαλεί φθορές στις 

ίνες των ρούχων, να πλένει αποτελεσματικά 

και στους 30c (δοσολογία 10-20 γρ/κιλό 

στεγνού ιματισμού. 

ΑΔΑ: 66Λ4ΩΞΚ-7Ξ6



 39 

12 
Σπρέι για άλατα 

τύπου viakal 

Τεμ. των 500 

γρ 

Υγρό σπρέι για την απομάκρυνση δύσκολων 

λεκέδων, υπολειμμάτων σαπουνιού και 

αλάτων, να περιέχει οξύ και διάφορες 

επιφανειοδραστικές ουσίες.  

13 
Υγρό καθαρισμού 

δαπέδου  

Τεμ. των 4lt Υγρό καθαρισμού δαπέδου. Να περιέχει 

επιφανειοδραστικές ουσίες και σαπούνι, 

κατάλληλο για οικιακή χρήση, να 

απομακρύνει δύσκολους ρύπους οργανικής 

και ανόργανης φύσης, να μην 

απενεργοποιούνται από την σκληρότητα του 

νερού. 

14 
Υγρό καθαρισμού 

δαπέδου 

Τεμ. του 1lt Να είναι παχύρευστο, αρωματικό, χαμηλού 

αφρισμού, να απομακρύνει δύσκολους 

ρύπους οργανικής και ανόργανης φύσης, να 

μην απενεργοποιούνται από την σκληρότητα 

του νερού. Να περιέχει επιφανειοδραστικές 

ουσίες και σαπούνι. 

15 
Υγρό καθαρισμού 

τζαμιών  

Τεμ. των 750 

ml και 4 lt 

Να περιέχει επιφανειοδραστικά, οργανικό 

διαλύτη και η ειδική σύνθεσή του να βοηθά 

τον καθαρισμό και να μην αφήνει θαμπώματα 

μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα. Θα 

πρέπει να είναι διαφανές υγρά και η 

συσκευασία να διαθέτει οδηγίες χρήσεως, 

προφύλαξης και αρ. αδείας κυκλοφορίας του 

προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία.  

16 
Υγρά καθαρισμού 

χαλιών  

Τεμ. του 1lt Απορρυπαντικό για τον καθαρισμό χαλιών με 

το χέρι. Να διαλύεται σε νερό σε αναλογία 

περίπου 1 προς 9 νερό, με λευκαντικούς 

παράγοντες με βάση το ενεργό οξυγόνο, 

τασιεργές ουσίες και αρώματα. Να μην 

χρειάζεται ξέβγαλμα, να μην αφήνει 

υπολείμματα και να καθαρίζει σε βάθος. 

17 
Υγρό κρεμοσάπουνο 

χεριών  

Τεμ. των 500 

ml 
Υγρό σαπούνι καθαρισμού χεριών με αντλία 

και  ισορροπημένο ph. 

18 
Υγρό κρεμοσάπουνο 

χεριών  

Τεμ. των 4 lt Υγρό σαπούνι καθαρισμού χεριών με   

ισορροπημένο ph. 

19 Υγρό σαπούνι πιάτων  
Τεμ. των 750 

ml 
Απορρυπαντικό πιάτων σε υγρή μορφή με   

ισορροπημένο ph. 

20 Υγρό σαπούνι πιάτων 
Τεμ. των 4 lt Απορρυπαντικό πιάτων σε υγρή μορφή με   

ισορροπημένο ph. 

21 

Υγρό καθαρισμού 

γενικής χρήσης με 

αντλία 

Τεμ. των 750 

ml 
Υγρό γενικού καθαρισμού με αντλία για 

δύσκολους λεκέδες. 

22 
Υγρό καθαρισμού 

γενικής χρήσης  

Τεμ. των 4 lt Υγρό γενικού καθαρισμού για δύσκολους 

λεκέδες. 

23 

Χλωρίνη υγρή 

παχύρευστη με 

άρωμα 

Τεμ. των 2 lt Αρωματικό, λευκαντικό και απολυμαντικό 

διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 3-6% κ.β. 

σε ενεργό χλώριο, να έχει το δυνατόν 

ευχάριστη και διακριτική οσμή. Να 

αναγράφεται στην συσκευασία η ημερομηνία 

παραγωγής και λήξης. Η συσκευασία να 

διαθέτει οδηγίες χρήσεως, προφύλαξης και 

αρ. αδείας κυκλοφορίας του προϊόντος 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

24 
Χλωρίνη υγρή 

παχύρευστη 

Τεμ. των 2 lt Αρωματικό, λευκαντικό και απολυμαντικό 

διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 3-6% κ.β. 
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σε ενεργό χλώριο, να έχει το δυνατόν 

ευχάριστη και διακριτική οσμή. Να 

αναγράφεται στην συσκευασία η ημερομηνία 

παραγωγής και λήξης. Η συσκευασία να 

διαθέτει οδηγίες χρήσεως, προφύλαξης και 

αρ. αδείας κυκλοφορίας του προϊόντος 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

25 

Υδροχλωρικό οξύ 

(Aq. For.) διαβρωτικό 

με άρωμα 

Τεμ. 450ml Διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15%, 

διαβρωτικό, να περιέχει υδροχλωρικό οξύ 

που λευκαίνει και καθαρίζει μάρμαρα-

νεροχύτες-πλακάκια-νιπτήρες και λουτρά 

κ.λ.π. 

26 Spray τύπου detol Τεμ. 500ml 

Αντιβακτηριδιακό καθαριστικό τύπου detol, 

που θα εξουδετερώνει περίπου το 99,90 % 

των βακτηριδίων συμπεριλαμβανομένου του 

E. Coli, της σαλμονέλας, του ΜΡΣΑ και του 

ιού της γρίπης. Το spray θα είναι απαλλό 

χωρίς λευκαντικό και χρώμα για επιφάνειες 

π.χ. προετοιμασίας φαγητού κλπ. Να είναι 

σύμφωνο με τις οδηγίες της Ε.Ε. 

27 

Απολυμαντικό για 

τουαλέτες 

(ταμπλέτες) 

Τεμ. 

Απολυμαντικό σε μορφή ταμπλέτας με 

αντισηπτικές ιδιότητες με άδεια κυκλοφορίας 

ΕΟΦ 

28 
Καθαριστικό για 

ξύλινα έπιπλα 
Τεμ. 400ml 

Ειδική σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισμό 

και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το 

σκούπισμα και στέγνωμα. Να είναι σύμφωνο 

με τις οδηγίες της Ε.Ε. 

29 

ΥΓΡΟ πλυντηρίου 

πιάτων – ποτηριών 

κ.λ.π. σκευών 

μαγειρείου 

τεμ. 22 Kg  

Μη ιονικά τασιενεργά από 1 έως 5 %, 

φωσφορικά από 1 έως 5%, EDTA από 15 έως 

30%, φράσεις κινδύνου R22, R36, R35, 

ταξινόμηση C διαβρωτικό, υδροξείδιο του 

καλίου από 5 έως 15%. 

Χημικές και φυσικές ιδιότητες: 

Υγρό, υποκίτρινο, ευδιάλυτο στο νερό (20ο 

C), ΡΗ 13,5+_0,50, πυκνότητα 20ο C: 

1,15gr/cm3, με χαρακτηριστική οσμή.   

Το υγρό πλυντήριο πιάτων – ποτηριών κ.λ.π. 

σκευών μαγειρείου θα είναι για 

επαγγελματική χρήση. Με μικρή ποσότητα να 

δίνει πλούσιο αφρό απομακρύνοντας όλους 

τους δύσκολους ρύπους (ξεραμένα λύπη, 

δυσάρεστες οσμές χαρίζοντας λάμψη και 

δίχως στίγματα στα σκεύη. 

30 

ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ – 

λαμπρυντικό 

πλυντηρίου πιάτων 

τεμ. 19 Kg 

Μη ιονίστηκα τασιενεργά από 5 έως 15% 

(αιθιοξυλιωμένη / προποξυλιωμένη λιπαρή 

αλκοόλη, κουμενιοσουλφιονικό νάτριο), 

ισοπροπυλική αλκοόλη από 5 έως 15% 

βουτοξυαιθανόλη από 1 έως 5%. 

Χημικές και φυσικές ιδιότητες: 

Υγρό, μπλε, ευδιάλυτο στο νερό (20ο C), ΡΗ 

13,5+_0,50, πυκνότητα 20ο C: 1,05gr/cm3, 

με χαρακτηριστική οσμή.  

Να είναι επαγγελματικό προϊόν υψηλής 

απόδοσης. Τα αποτελέσματα να είναι άριστα, 

να δίνει λάμψη – αστραφτερή καθαριότητα 

στα σκεύη δίχως άλατα, στίγματα και 

θαμπάδες.  
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31 
Αλάτι πλυντηρίου 

πιάτων  
τεμ. 1 κιλού 

Ειδικό αλάτι 99,9 % καθαρό, σε κόκκους που 

διαλύονται εύκολα, να μην περιέχει 

κατάλοιπα, όπως σίδηρο και ανθρακικά 

άλατα, που θα καταστρέφουν τη συσκευή 

αποσκλήρυνσης.  

32 

Απορρυπαντικό 

πλυντηρίου πιάτων σε 

κάψουλες  

Συσκ.με 30 

κάψουλες 

Να διαλύεται εύκολα με σύνθεση με 

διεισδυτικές μαλακτικές ουσίες που να 

απομακρύνει και τους πιο επίμονους λεκέδες 

χαρίζοντας καθαριότητα και αστραφτερή 

λάμψη. Με αρωματικές ουσίες, να μην 

προκαλεί φθορές στο πλυντήριο και στα 

σκεύη. 

33 
Λαμπρυντικό για 

πλυντήριο πιάτων  
Τεμ 500ml 

Σε συσκευασία των 500ml, υγρό με 

επιφανειοδραστικές ουσίες κατάλληλο για την 

απομάκρυνση των αλάτων και των 

υπολειμμάτων απορρυπαντικού από τα σκεύη 

κατά το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων . 

 

ΟΜΑΔΑ Β ΧΑΡΤΙΚΑ  

Α/

Α  
ΕΙΔΟΣ  

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1 Χαρτί ρολό κουζίνας  Τεμ.1 kg 

Χαρτί ρολό κουζίνας λευκό με διάτρηση 

χημικό πολτό με μεγάλη απορροφητικότητα, 

που δεν αφήνει χνούδι και ανθεκτικό για 

πολλές χρήσεις. Θα είναι απορροφητικό στο 

νερό, το λάδι, το λίπος και τα απορρυπαντικά. 

2 Χαρτί υγείας  
Πακέτο των 12 

ρολών  

Χαρτί υγείας λευκό δίφυλλο, λευκασμένος 

χημικός πολτός υδατοδιαλυτό. 

3 Χαρτί υγείας  
Πακέτο των 40 

ρολών  

Χαρτί υγείας λευκό δίφυλλο, λευκασμένος 

χημικός πολτός υδατοδιαλυτό. 

4 
Χαρτί υγείας ρολλό 

επαγγελματικό 140μ 

Πακέτο των 12 

ρολών  

Χαρτί υγείας για συσκευές WC 500gr λευκό 

δίφυλλο, λευκασμένος χημικός πολτός 

υδατοδιαλυτό. 

5 Χαρτοβάμβακαs  Τεμ. 5 kg 
Χαρτοβάμβακα λευκό δίφυλλο, λευκασμένος 

χημικός πολτός υδατοδιαλυτό. 

6 
Χαρτοπετσέτες διπλά 

φύλλα 
Τεμ. 130 γρ. 

Χαρτοπετσέτες με μεγάλη απορροφητικότητα, 

που δεν αφήνουν χνούδι. Επίσης θα είναι 

απορροφητικές. 

7 

Χειροπετσέτες, ZIK - 

ZAK κιβώτιο με 20 

πακέτα Χ200 φύλλα 

(4.000 φύλλα ανά 

κιβ.) 

Κιβωτιο των 

4000 τεμ. 

Χαρτοπετσέτες με μεγάλη απορροφητικότητα, 

που δεν αφήνουν χνούδι. Επίσης θα είναι 

απορροφητικές, φύλλα ανά πακέτο 200 διπλά 

(αντοχής +/- 10 %, βάρος χαρτιού (μονού) 

40 gr/m2 αντοχή +/- 5%, διαστάσεων 

φύλλου 25Χ21 εκ. περίπου (ανοχή +/- 5%), 

χρώματος λευκού, απορροφητικότητα sec 10 

max.Συσκευασία: πλαστική ή χάρτινη ώστε 

να αναγράφονται όλες οι προβλεπόμενες 

δαπάνες από τη Νομοθεσία ενδείξεις καθώς 

και α) η ονομασία του περιεχομένου, β) τα 

στοιχεία του προμηθευτή-κατασκευαστή, γ) ο 
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αριθμός των περιεχόμενων πακέτων και δ) ο 

αριθμός των φύλλων κάθε πακέτου. 

8 Χειροπετσέτες, ρολό  Τεμ. 500 γρ.  

Χειροπετσέτες σε ρολό με μεγάλη 

απορροφητικότητα, που δεν αφήνουν χνούδι. 

Επίσης θα είναι απορροφητικές. 

9 

Χάρτινα 

τραπεζομάντηλα 

100x130 

Συσκ. 50 τεμ. 

Χαρτοπετσέτες με μεγάλη απορροφητικότητα, 

που δεν αφήνουν χνούδι. Επίσης θα είναι 

απορροφητικές. 

10 

Χειροπετσέτες, 

531134 πράσινες 

κιβώτιο με 20 πακέτα 

Χ200 φύλλα 

Κιβώτιο 4.000 

τεμ. 

Χαρτοπετσέτες με μεγάλη απορροφητικότητα, 

πράσινου χρώματος, που δεν αφήνουν 

χνούδι. Επίσης θα είναι απορροφητικές, 

φύλλα ανά πακέτο 200 διπλά (αντοχής +/- 

10 %, βάρος χαρτιού (μονού) 40 gr/m2 

αντοχή +/- 5%, διαστάσεων φύλλου 25Χ21 

εκ. περίπου (ανοχή +/- 5%), χρώματος 

λευκού, απορροφητικότητα sec 10 

max.Συσκευασία: πλαστική ή χάρτινη ώστε 

να αναγράφονται όλες οι προβλεπόμενες 

δαπάνες από τη Νομοθεσία ενδείξεις καθώς 

και α) η ονομασία του περιεχομένου, β) τα 

στοιχεία του προμηθευτή-κατασκευαστή, γ) ο 

αριθμός των περιεχόμενων πακέτων και δ) ο 

αριθμός των φύλλων κάθε πακέτου. 

11 
Πάνες βρεφών 8-18 

kg 

Συσκευασία 48 

τεμ. 

Εύχρηστο άνοιγμα με ισχυρές αυτοκόλλητες 

ταινίες στα πλάγια οι οποίες επανακολλούν 

χωρίς να καταστρέφονται οι πάνες. 

Να έχουν ομοιόμορφα κατανεμημένο ειδικά 

κατασκευασμένο υπερ-απορροφητικός 

πυρήνας για ενισχυμένη συγκράτηση υγρών, 

που φυλακίζει την υγρασία στο εσωτερικό και 

τέλεια απορροφητικότητα. 

Να έχουν διπλά λαστιχάκια στα πλαϊνά και 

πλαϊνές ασπίδες προστασίας για την αποφυγή 

διαρροών. 

Να διαθέτουν ειδικά σχεδιασμένο ανατομικό 

σχήμα για μεγαλύτερη και τέλεια εφαρμογή. 

Να είναι καλυμμένη η απορροφητική μάζα με 

υδρόφιλο λεπτό απαλό φύλο προσφέροντας 

εξαιρετικά λεπτή και απαλή επιφάνεια 

διατηρώντας στεγνό το δέρμα. Η υδρόφιλη 

επιφάνεια να καλύπτει όλη την περιφέρεια 

του ατόμου. 

Να είναι υποαλλεργικά, χωρίς latex. 

Ιδιαίτερα ελαστικά πλαϊνά, για μέγιστη άνεση 

στις κινήσεις. 

Να είναι σε εύχρηστη συσκευασία τσάντας 

έως 48 τεμάχια τοποθετημένα σε εξωτερικό 

κιβώτιο. 

Να διαθέτουν πιστοποιητικό ISO το οποίο θα 

συμπεριλαμβάνεται στο φάκελο τεχνικής 

προσφοράς. 

Να δοθεί χωριστά τιμή σε κάθε μέγεθος 

πάνας. 

Όλες οι προσφερόμενες πάνες θα πρέπει να 
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φέρουν τον αριθμό καταχώρησης και άδειας 

λειτουργίας του κατασκευαστή προϊόντος. 

Να προσδιορίζεται με σαφήνεια το βάρος, η 

απορροφητικότητα, η συσκευασία και γενικά 

οι τεχνικές προδιαγραφές τους. 

Οι παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές να 

αποδεικνύονται με την προσκόμιση σχετικού 

υλικού τεκμηρίωσης (τεχνικά φυλλάδια, 

prospectus, εγχειρίδια, πιστοποιητικά) τα 

οποία θα περιλαμβάνονται στο φάκελο 

τεχνικής προσφοράς. 

12 
Πάνες βρεφών 12-25 

kg 

Συσκευασία 48 

τεμ. 

Εύχρηστο άνοιγμα με ισχυρές αυτοκόλλητες 

ταινίες στα πλάγια οι οποίες επανακολλούν 

χωρίς να καταστρέφονται οι πάνες 

Να έχουν ομοιόμορφα κατανεμημένο ειδικά 

κατασκευασμένο υπερ-απορροφητικός 

πυρήνας για ενισχυμένη συγκράτηση υγρών, 

που φυλακίζει την υγρασία στο εσωτερικό και 

τέλεια απορροφητικότητα. 

Να έχουν διπλά λαστιχάκια στα πλαϊνά και 

πλαϊνές ασπίδες προστασίας για την αποφυγή 

διαρροών. 

Να διαθέτουν ειδικά σχεδιασμένο ανατομικό 

σχήμα για μεγαλύτερη και τέλεια εφαρμογή. 

Να είναι καλυμμένη η απορροφητική μάζα με 

υδρόφιλο λεπτό απαλό φύλο προσφέροντας 

εξαιρετικά λεπτή και απαλή επιφάνεια 

διατηρώντας στεγνό το δέρμα. Η υδρόφιλη 

επιφάνεια να καλύπτει όλη την περιφέρεια 

του ατόμου. 

Να είναι υποαλλεργικά, χωρίς latex. 

Ιδιαίτερα ελαστικά πλαϊνά, για μέγιστη άνεση 

στις κινήσεις. 

Να είναι σε εύχρηστη συσκευασία τσάντας 

έως 48 τεμάχια τοποθετημένα σε εξωτερικό 

κιβώτιο. 

Να διαθέτουν πιστοποιητικό ISO το οποίο θα 

συμπεριλαμβάνεται στο φάκελο τεχνικής 

προσφοράς. 

Όλες οι προσφερόμενες πάνες θα πρέπει να 

φέρουν τον αριθμό καταχώρησης και άδειας 

λειτουργίας του κατασκευαστή προϊόντος. 

Να προσδιορίζεται με σαφήνεια το βάρος, η 

απορροφητικότητα, η συσκευασία και γενικά 

οι τεχνικές προδιαγραφές τους. 

Οι παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές να 

αποδεικνύονται με την προσκόμιση σχετικού 

υλικού τεκμηρίωσης (τεχνικά φυλλάδια, 

prospectus, εγχειρίδια, πιστοποιητικά) τα 

οποία θα περιλαμβάνονται στο φάκελο 

τεχνικής προσφοράς. 

 

 

ΟΜΑΔΑ Γ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
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Α/Α  ΕΙΔΟΣ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1 Αλουμινόχαρτο 
Τεμ ρολό των 

30 ml 

Κλασικό αλουμινόχαρτο που να προστατεύει 

αποτελεσματικά τα τρόφιμα από το φως και 

τις οσμές, από κράμα αλουμινίου υψηλής 

αντοχής και ποιότητας να διαθέτει το ιδανικό 

πάχος για να μη σκίζεται και να μην τσακίζει, 

να χρησιμοποιείται και από τις δύο πλευρές 

ματ και γυαλιστερή. 

2 

Ανταλλακτικό 

επαγγελματικής 

σφουγγαρίστρας   

τεμ 

Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας κλασική με 

κρόσσια. 

3 

Ανταλλακτικό  

σκούπας με τρίχα 

οικιακής χρήσης 

τεμ 

Ανταλλακτικό σκούπας με τρίχα οικιακής 

χρήσης διαφόρων χρωμάτων, βιδωτό. 

4 

Ανταλλακτικό 

σφουγγαρίστρας 

οικιακής χρήσης 

τεμ 

Με τρίχα από συνθετικό υλικό για να 

συγκρατούν τα σωματίδια σκόνης, οικιακής 

χρήσης Α ποιότητας, κατασκευασμένη από 

πολυπροπυλένιο / πολυουρεθανιο, βιδωτή.  

5 

Ανταλλακτικό 

σκούπας με σκληρή 

τρίχα  

τεμ 

Ανταλλακτικό σκούπας με σκληρή τρίχα για 

εξωτερικό χώρο. 

6 Βαμβάκι  τεμ 

Βαμβάκι λευκό περίπου 70 gr απορροφητικό, 

υδρόφιλο, απαλό, παρασκευασμένο σύμφωνα 

με την ευρωπαική φαρμακποιία. 

7 
Βούρτσες χαλιών από 

πλαστικό 
τεμ 

Βούρτσες χαλιών από πλαστικό. Στο κυρτό 

σημείο της βάσης να μπορεί να εφαρμόζει 

κοντάρι βυδωτού τύπου.  

8 
Γάντια διαφανή μιας 

χρήσης  

Κουτί των 100 

τεμ 

Από πλαστικό διαφανές μιας χρήσης σε 

συσκευασία των 100 τεμ. 

9 Γάντια λάτεξ  
Κουτί των 100 

τεμ 

Γάντια λάτεξ Α΄ ποιότητας. 

10 
Γάντια πλαστικά το 

ζεύγος 
τεμ (ζεύγος) 

Από πλαστικό ανθεκτικό, άριστης ποιότητας, 

κατάλληλα για ανθεκτική χρήση σε βαρέως 

τύπου εργασίας (π.χ. χώροι κουζίνας και 

λουτρών), μέγεθος 7,5-8. 

11 
Γάντια φούρνου το 

ζεύγος   
Τεμ (ζεύγος) 

Γάντια φούρνου βαμβακερά επενδυμένα 

μεγάλα, μονοκόμματα να αντέξουν μέχρι 

τους 200ο C. 

12 

Δοχείο απορριμμάτων 

μπάνιου με πετάλ 

ποδιού 

τεμ. 

Δοχείο απορριμμάτων μπάνιου πλαστικό 12 

λίτρων με πετάλ ποδιού και εσωτερικό κουβά. 

13 Εντομοκτόνο  τεμ. των 400ml 

Οικιακής χρήσης άοσμο (με οικολογικό 

προωθητικό αέριο ελεύθερο από 

χλωροφθοράνθρακες) σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές του Γενικού Χημείου του 
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Κράτους, κατάλληλο για χρήση σε χώρους 

που φιλοξενούνται νήπια, από ευρέως 

κυκλοφορούντα στην αγορά, εγκεκριμένα 
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και  

Τροφίμων της Ελλάδας.  

14 
Θήκη για 

χειροπετσέτες ζικ ζακ 
τεμ  

Συσκευή για χειροπετσέτες ζικ ζακ από 

πλαστικό, με δυνατότητα ευέλικτου 

ανεφοδιασμού, γερής κατασκευής για 

απαιτητικούς χώρους. Διαστάσεων περίπου : 

ύψος 440mm, πλάτος 33mm, βάθος 130mm. 

15 
Κάδος γραφείου 

πλαστικός ανοιχτός  
τεμ 25lt 

Κάδος απορριμμάτων χωρητικότητας 12 

λίτρων, κύλινδρος με διάμετρο 30 εκ. και 

ύψος 35 εκ. Κατασκευασμένος από 

πρωτογενή ενισχυμένο πλαστικό, ανθεκτικό 

στα αλκαλικά και όξινα απορρίμματα. Τα 

υλικά της κατασκευής του να διευκολύνουν 

τον καθαρισμό και την απολύμανσή του.   

16 
Κάδοι απορριμμάτων 

με καπάκι alle-retout  
τεμ 

Κάδος απορριμμάτων χωρητικότητας 25 

λίτρων. Κατασκευασμένος από πρωτογενή 

ενισχυμένο πλαστικό, ανθεκτικό στα 

αλκαλικά και όξινα απορρίμματα. Τα υλικά 

της κατασκευής του να διευκολύνουν τον 

καθαρισμό και την απολύμανσή του.  Άνοιγμα 

από επάνω και να κλείνει ερμητικά χωρίς να 

αναδύονται οσμές.  

17 
Καλαμάκια πλαστικά 

σπαστά  

Πακέτο των 

100 τεμ. 

Καλαμάκια σπαστά από πολυεστέρα, 

διαμέτρου 5 χιλ. μήκους 25 εκ. κατάλληλα 

για τρόφιμα μιας χρήσης μη τοξικά. 

18 Κατσαριδοκτόνο τεμ. των 400ml 

Οικιακής χρήσης άοσμο (με οικολογικό 

προωθητικό αέριο ελεύθερο από 

χλωροφθοράνθρακες) σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές του Γενικού Χημείου του 

Κράτους, κατάλληλο για χρήση σε χώρους 

που φιλοξενούνται νήπια, από ευρέως 

κυκλοφορούντα στην αγορά, εγκεκριμένα 

από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και  

Τροφίμων της Ελλάδας.  

19 Κοντάρι μεταλλικό  τεμ 

Ηλεκτροστατικά βαμένο για να μην 

σκουριάζει, με βίδα στο τελείωμά του για 

εφαρμογή σε ανταλλακτικό σκούπας ή 

σφουγγαρίστρας 1,25 m. 

20 

Κουβάς 

απορριμμάτων με 

πετάλ ποδιού  

τεμ 

Από ανθεκτικό πλαστικό με καπάκι 

εργονομικής λειτουργίας που ανοίγει με 

πεντάλ και εσωτερικό κάδο χωρητικότητας 12 

λίτρων. 

21 
Κουβάς 

σφουγγαρίσματος   
τεμ 15 lt 

Πλαστικός κουβάς 15 lt με χείλος, πλαστικό 

χερούλι και με ενσωματωμένο αφαιρούμενο 

εξάρτημα αποστράγγισης υγρών. 
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22 
Κουταλάκια γλυκού 

πλαστικά  

πακέτο των 100 

τεμ 

Κουταλάκι γλυκού πλαστικό μιας χρήσης 

14mm. 

23 Λαδόχαρτο 
Τεμ ρολό των 

50 m 

Αντικολλητικό χαρτί ψησίματος, να διαθέτει 

εξαιρετικές αντικολλητικές ιδιότητες και 

μεγάλες αντοχές σε υψηλές θερμοκρασίες 

μέχρι  και 200oC. 10 μέτρα Χ 38  εκατοστά. 

Να προστατεύει τα φαγητά καθώς δεν 

κολλάει πάνω τους κατά τα ψήσιμο, χάρη 

στην ειδική αντικολλητική του σύνθεση. Να 

είναι χαρτί υψηλής αντοχής, κατάλληλο για 

επαφή με όλα τα τρόφιμα σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές της Ε.Ε.  

24 
Κουβάς 

επαγγελματικός  
τεμ 25 lt 

Ο κάδος θα είναι επαγγελματικού τύπου, με 

σύστημα μηχανικού στυψίματος της 

σφουγγαρίστρας, χωρητικότητας 25 lt  

πλήρης με την ανάλογη σφουγγαρίστρα και 

κατάλληλο τροχήλατο φορείο που θα 

επιτρέπει την εύκολη μεταφορά του καθώς 

και την αφαίρεση του κάδου για τον 

καθαρισμό. 

25 Μεμβράνη ζελοφάν  

Τεμ ρολό των 3 

μέτρων X 38 

εκατοστών 

Ιδανική για τη συντήρηση των τροφίμων 

μέσα και έξω από το ψυγείο. Να διαθέτει 

μεγάλη ελαστικότητα και εφαρμόζει σε όλα τα 

σκεύη, να είναι κατάλληλη για επαφή με όλα 

τα τρόφιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

της Ε.Ε. ακόμη και σε 100% αμιγές λίπος, να 

είναι κατάλληλη για χρήση στην κατάψυξη σε 

θερμοκρασίες έως- 30ο C  

26 
Μωρομάντηλα μιας 

χρήσης 

τεμ. των 72 

φύλλων  

Υποαλλεργικό προϊόν 100%, με ουδέτερο ΡΗ, 

χωρίς οινόπνευμα για να μην προκαλεί 

ερεθισμούς σε συσκευασία των 72 φύλλων 

27 Ξεσκονόπανα Νο 3 τεμ. 

Τα ξεσκονόπανα θα είναι από καλής 

ποιότητας υλικό, σύνθεσης 50% βισκόζη και 

50% άλλες συνθετικές ύλες. 

28 Ξεσκονιστήρι σετ 

Σετ αποτελούμενο από πλαστικό ξεσκονιστήρι 

με εργονομική λαβή και 5 τεμ. ανταλλακτικά 

πανάκια από απαλές ίνες (τύπου swiffer). 

29 

Ανταλλακτικά 

πανάκια για 

ξεσκονιστήρι 

πακέτο των 20 

τεμ 

Ανταλλακτικά πανάκια από απαλές ίνες για 

ξεσκονιστήρι (τύπου swiffer). 

30 
Οινόπνευμα καθαρό 

σε συσκευασία 

τεμ. των 430 

ml 

Αλκοολούχα λοσιόν σε συσκευασία των 430 

ml, 93ο αλκοολικών βαθμών . 

31 Οινόπνευμα μπλε 
τεμ. των 430 

ml 

Συσκευασία 430 ml, 93ο αλκοολικών 

βαθμών. 

32 Παρκετέζα  τεμ.  

Μήκους 60εκ., κατάλληλη για σκούπισμα 

καθώς οι ίνες της μαγνητίζουν την σκόνη με 

μεταλλικό τελάρο παρκετάζας με 

αναδιπλωμένα μεταλλικά μέρη και κοντάρι 

αλουμινίου 130εκ. με τρύπα. Να πλένεται στο 
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χέρι ή στο πλυντήριο. 

33 
Πιάτα μεσαία 

πλαστικά 

συσκ. των 50 

τεμ.  

Πλαστικό πιάτο από ΡΡ στρογγυλό Νο 2 

φρούτου 21 cm, μιας χρήσης, κατάλληλο για 

τρόφιμα, μη τοξικό. 

34 Πιρούνια πλαστικά  
συσκ. των 100 

τεμ. 

Πιρούνια από πλαστικό κατάλληλο για 

τρόφιμα, μιας χρήσης, μη τοξικά 16,5mm. 

35 

Ποτήρια πλαστικά 

νερού 400ml από 

πολυεστέρα 

συσκ. των 50 

τεμ. 

Ποτήρια πλαστικά νερού μεγάλα συσκ. 50 

τεμ. ποτήρια από πολυεστέρα, 400ml, 

κατάλληλο για τρόφιμα, μιας χρήσης, μη 

τοξικά. 

36 
Πετσέτα απορρο. Νο 

3 
τεμ. 

Πετσέτα τύπου wettex, σπογγοπετσέτες. Να 

είναι απορροφητικές και να μην αποτελούν 

κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ούτε για το 

περιβάλλον πάχους τουλάχιστον 3 χιλ. 

37 
Σκουπάκι πλαστικό & 

θήκη wc ΣΕΤ  
τεμ 

Πιγκάλ (βουρτσάκι) μπάνιου πλαστικό, 

κλειστό, σε λευκό χρώμα με λαβή. 

38 
Σακούλες τροφίμων 

μεσαίες 

Πακέτο των 20 

τεμ 

Μεσαίο, 28Χ33 εκατοστά 4 λίτρων. 

Κατάλληλα για την συντήρηση των τροφίμων 

στο ψυγείο αλλά και στην κατάψυξη σε 

θερμοκρασίες μέχρι -25ο C, για τη μεταφορά 

τροφίμων, ψηλής αντοχής, επίσης να μη 

σκίζονται εύκολα, από υλικό κατάλληλο για 

επαφή με άλλα τρόφιμα σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές της Ε.Ε. 

39 
Σακούλες τροφίμων 

μεγάλες  

Πακέτο των 25 

τεμ 

Μεσαίο, 42Χ48 εκατοστά 10 λίτρων. 

Κατάλληλα για την συντήρηση των τροφίμων 

στο ψυγείο αλλά και στην κατάψυξη σε 

θερμοκρασίες μέχρι -25ο C, για τη μεταφορά 

τροφίμων, ψηλής αντοχής, επίσης να μη 

σκίζονται εύκολα, από υλικό κατάλληλο για 

επαφή με άλλα τρόφιμα σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές της Ε.Ε. 

40 
Σκούπες χόρτινες 

μεγάλες Μ/Κ 
τεμ 

Σκούπα χόρτινη 6 ραφών με κοντάρι, 

ενισχυμένη 1.000γρ. 

41 
Σφουγγαράκια για 

πιάτα 
τεμ 

Μεγάλο μέγεθος με δύο επιφάνειες (μαλακή 

και σκληρή). 

42 
Σφουγγαράκια άσπρα 

(γόμες) 
τεμ. 

Σφουγγαράκια λευκά για τοίχους και θρανία, 

για σβήσιμο λεκέδων, μαγική γόμα που 

σβήνει τα σημάδια μόνο με νερό. 

43 

Σφουγγαράκι 

νικέλινα αντίστοιχο 

nanas  

τεμ. 

Νικέλινα για κατσαρόλες αντίστοιχο nanas. 

44 Σφουγγαρίστρα τεμ. 

Τύπου wettex Α΄ ποιότητας, να είναι 

απορροφητικές και να μην αποτελούν 

κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ούτε για το 

περιβάλλον.  
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45 Τζαμοκαθαριστής σετ τεμ.  

Καθαριστής τζαμιών σετ βρεκτήρας – 

υαλοκαθαριστήρας – κοντάρι. Βρεκτήρας με 

ανταλλακτικό γουνάκι 45εκ. μεγάλης 

αντοχής, να πλένεται στο χέρι ή στο 

πλυντήριο. Υαλοκαθαριστήρας πλάτους 45 

εκ. με υψηλής απόδοσης λάστιχο μεγάλης 

αντοχής, ελαφρά πουδραρισμένο όταν 

συσκευάζεται για να μην ξεραίνεται. 

Πτυσόμμενο κοντάρι τριών επεκτάσεων 

3Χ30, συνολικού μήκους 270εκ. 

κατασκευασμένο από ανθεκτικό αλουμίνιο για 

να μη σκουριάζει, να μη λυγίζει και με 

ανταλλακτικά μέρη. 

46 Φαράσι δρόμου τεμ  Πλαστικό με χερούλι ορθοστατικό. 

47 Ξύστρα πατώματος  τεμ  

Ξύστρα για πάτωμα, τοίχους, ψησταριές 

κ.λ.π. μήκους 10εκ. 

48 

Ταπέτo εισόδου 

αντιολισθητικό με 

λάστιχο 70χ100  

τεμ. 

Πατάκια εισόδου-δαπέδου από αντιστατικό 

προπυλένιο διαστάσεων 70Χ100 εκ. με 

μοκέτα περίπου 1200 γραμμάρια ινών ανά 

τετραγωνικό μέτρο χρώματος γκρι ανθρακί. 

Να είναι ανθεκτικό και να καθαρίζεται 

εύκολα. 

 

 

ΟΜΑΔΑ Δ ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1 
Σάκοι απορ/των 

πλαστικοί 0,90x1,10 
Κιλό 

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν 

την προμήθεια σάκων απορριμμάτων 

διαστάσεων 90Χ1,10 cm χρώματος κεραμιδί. 

 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα 

καταθέσουν για κάθε είδους σάκο:  

Α. δείγμα παραγωγής του εργοστασίου που 

αντιπροσωπεύουν στον συγκεκριμένο 

διαγωνισμό και 

Β. πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 

9001/2008. 

Ο προμηθευτής που θα αναδειχθεί, πριν 

αρχίσει η παράδοση υποχρεούται να 

προσκομίσει στην Υπηρεσία ολοκληρωμένο 

δείγμα, για να ελεγχθεί ως προς το μέγεθος, 

την ποιότητα, το χρώμα, την εκτύπωση, την 

αναλογία τεμαχίων ανά κιλό, την αντοχή των 

θερμοκολλημένων ραφών, την 

ανθεκτικότητα σε πλήρες φορτίο 

απορριμμάτων κ.λ.π. 

 

Αναλυτικότερα: 
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Οι πλαστικό σάκοι απορριμμάτων διαστάσεων 

90Χ1,10 cm θα πρέπει να είναι χρώματος 

κεραμιδί, το υλικό κατασκευής τους θα 

πρέπει να είναι 100% παρθένο πολυαιθυλένιο 

(HDPE) υψηλής πυκνότητας ανακυκλώσιμο 

100%. Επίσης το υλικό θα πρέπει να μην 

είναι πολύ γυαλιστερό, ώστε να μεταφέρεται 

εύκολα χωρίς να γλιστρά. Το πάχος του κάθε 

σάκου να είναι 40μ και θα πρέπει να είναι 

περίπου 16 με 18 σάκοι στο κιλό καθώς και η 

συσκευασία να είναι σε κιλά. Οι σάκοι πρέπει 

να έχουν αντοχή στο σχίσιμο και σε 

εφελκυσμό επειδή δέχονται και χώματα μαζί 

με τα απορρίμματα (αντοχή σε βάρος 50 

κιλών τουλάχιστον). Η κάτω πλευρά του 

σάκου (πυθμένας), θα είναι ενωμένη με 

θερμοκολλητική μέθοδο υψηλής αντοχής, 

που θα αποκλείει την πιθανότητα διάρρηξης 

του σάκου και διασκόρπισης των 

απορριμμάτων. Στην εμπρόσθια όψη - 

πλευρά κάθε σάκου και στο κέντρο αυτής με 

μαύρα γράμματα και ύψους 20 cm περίπου 

θα  είναι τυπωμένο το λογότυπο του 

αντίστοιχου φορέα π.χ. «ΔΗΜΟΣ 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ» ή «Σχολική Επιτροπή» κ.λ.π.. 

2 
Σάκοι απορ/των 

πλαστικοί 0,65x 0,90 
Κιλό 

Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων με πιέτα 

μαύρου χρώματος παράγονται από 

πολυαιθυλένιο χαμηλής περιεκτικότητας 

LDPE και υψηλής αντοχής.  

3 

Σακούλες ( τσάντες 

πλαστικές) 

φανελακια υψος 0,40 

κιλό 

Ποιότητα πολυαιθυλενίου HDPE, εγκεκριμένο 

από όλα τα ινστιτούτα καταναλωτών 

Ευρώπης. 

4 

Σακούλες 

απορριμμάτων 

Μικρές (0,50χ0,50)  

κιλό 

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν 

την προμήθεια σάκων απορριμμάτων 

διαστάσεων 50Χ50 cm χρώματος 

γαλακτερού. 

 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα 

καταθέσουν για κάθε είδους σάκο:  

Α. δείγμα παραγωγής του εργοστασίου που 

αντιπροσωπεύουν στον συγκεκριμένο 

διαγωνισμό και 

Β. πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 

9001/2008. 

Ο προμηθευτής που θα αναδειχθεί, πριν 

αρχίσει η παράδοση υποχρεούται να 

προσκομίσει στην Υπηρεσία ολοκληρωμένο 

δείγμα, για να ελεγχθεί ως προς το μέγεθος, 

την ποιότητα, το χρώμα, την εκτύπωση, την 

αναλογία τεμαχίων ανά κιλό, την αντοχή των 

θερμοκολλημένων ραφών, την 

ανθεκτικότητα σε πλήρες φορτίο 

απορριμμάτων κ.λ.π. 

 

Αναλυτικότερα: 
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Οι πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων 

διαστάσεων 50Χ50 cm θα πρέπει να είναι 

χρώματος γαλακτερού, το υλικό κατασκευής 

τους θα πρέπει να είναι 100% παρθένο 

πολυαιθυλένιο (HDPE) υψηλής πυκνότητας 

ανακυκλώσιμο 100%. Επίσης το υλικό θα 

πρέπει να μην είναι πολύ γυαλιστερό, ώστε 

να μεταφέρεται εύκολα χωρίς να γλιστρά. Το 

πάχος του κάθε σάκου να είναι 30μ και θα 

πρέπει να είναι περίπου 40 σάκοι στο κιλό 

καθώς και η συσκευασία να είναι σε κιλά. Οι 

σάκοι πρέπει να έχουν αντοχή στο σχίσιμο 

και σε εφελκυσμό επειδή δέχονται και 

χώματα μαζί με τα απορρίμματα. Στην 

εμπρόσθια όψη - πλευρά κάθε σάκου και στο 

κέντρο αυτής με μαύρα γράμματα και ύψους 

20 cm περίπου θα  είναι τυπωμένο το 

λογότυπο του αντίστοιχου φορέα π.χ. 

«ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» ή «Σχολική Επιτροπή» 

κ.λ.π.. 

5 

Σακούλες 

απορριμμάτων κήπου 

γίγας 

Πακέτο των 10 

τεμ 

Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων με πιέτα 

μαύρου χρώματος που παράγονται από 

πολυαιθυλένιο χαμηλής περιεκτικότητας 

LDPE, πολύ υψηλής αντοχής για 

απορρίμματα κήπου διαστάσεων 0,90Χ1,10 

cm. 

6 
Σάκοι απορ/των 

πλαστικοί 0,90x1,30 
κιλό 

Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων με πιέτα 

μαύρου χρώματος που παράγονται από 

πολυαιθυλένιο χαμηλής περιεκτικότητας 

LDPE, πολύ υψηλής αντοχής για 

απορρίμματα κήπου. 

 

ΟΜΑΔΑ Ε ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

1 
Υγρό καθαριστικό 

κάδων απορριμμάτων 
λίτρο 

Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στις τεχνικές 

προδιαγραφές. 

                                                                             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 26-07-2015 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                   Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ                      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                        ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ  

     ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                               ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»       

                                                                   

                                                                             ΑΡ. ΠΡΟΜ.: 52/2016 

               ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 158.484,65 € 

 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

ΟΜΑΔΑ Α 
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ, 

ΣΑΠΟΥΝΙΑ KAI 

ΥΓΡΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ 

ΠΙΑΤΩΝ 

  

ΤΙΜ
Η 

ΜΟΝ
ΑΔΟ

Σ 

ΟΜΑΔΑ Α1 ΝΠΔΔ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Α2 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Α3 ΝΠΔΔ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Α4 ΝΠΔΔ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Α5 ΔΗΜΟΣ 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 

Α/
Α 

ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑ 
ΔΑ 

ΜΕΤΡΗ 
ΣΗΣ 

ΤΙΜ
Η 

ΜΟΝ
ΑΔΟ

Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ € 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ € 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ € 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ € 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ € 

ΣΥΝΟ 
ΛΟ 

ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΑΞΙΑ € 

1 

Υγρό 
καθαρισμού 

Γενικής 
Χρήσης με 

αντλία 

Τεμ. 
750 ml 

1,5 75 112,5       

  

    55 82,5 130 195,00 

2 

Υγρό 
καθαρισμού 

Γενικής 
Χρήσης 

Τεμ. 4lt 2 119 238 150 300 160 320 220 440 136 272 785 1.570,00 

3 
Υγρό 

καθαρισμού 
δαπέδου 

Τεμ. 4lt 3 67 201 50 150 430 1290 220 660 109 327 876 2.628,00 
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4 
Υγρό 

καθαρισμού 
δαπέδου 

Τεμ.1 lt 1,3   0       0   0 56 72,8 56 72,80 

5 

Πολυκαθαριστι
κό υγρό 

αντίστοιχο 
swaz 

Τεμ. 4lt 5 20 100 40 200 200 1000 42 210 45 225 347 1.735,00 

6 
Κρέμα 

καθαρισμού 
τύπου Zif 

Τεμ.750 
ml 

1,5 110 165 60 90   0 26 39 104 156 300 450,00 

7 
Υγρό 

καθαρισμού 
τζαμιών 

Τεμ. 
750 ml 

1,3 9 11,7     40 52 16 20,8 16 20,8 81 105,30 

8 
Υγρό 

καθαρισμού 
τζαμιών 

Τεμ. 4 lt 3 62 186 40 120 100 300 22 66 32 96 256 768,00 

9 

Υγρό 
καθαρισμού 
Antigraffiti 

σπρευ 

Τεμ. 
500 ml 

6 15 90 10 60 30 180 22 132 20 120 97 582,00 

10 
Υγρό 

καθαρισμού 
Antigraffiti 

Τεμ. 4 lt 22 8 176       0 16 352   0 24 528,00 

11 
Υγρό 

καθαρισμού 
μοκετών 

Τεμ.1 lt 2,8 16 44,8     100 280   0   0 116 324,80 

12 

Υγρό 
καθαρισμού 

ξύλινων 
δαπέδων 

Τεμ. 4 lt 5   0       0   0   0 0 0,00 

13 

Υγρό 
καθαρισμού 
φούρνου & 

εστιών 

Τεμ. 
750ml 

2 28 56       0   0   0 28 56,00 
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14 

Υγρό 
κρεμοσάπουνο 

χεριών με 
αντλία 

Τεμ. 
500 ml 

1 13 13       0   0 47 47 60 60,00 

15 
Υγρό 

κρεμοσάπουνο 
χεριών 

Τεμ. 4 lt 2,2 80 176 50 110 1.400 3080 80 176 139 305,8 1749 3.847,80 

16 

Αλκοολουχο 
διάλυμα - 

Αντισηπτικό 
χεριών 

τεμ. 4 lt 30 25 750 10 300 120 3600   0 54 1620 209 6.270,00 

17 
Σαμπουάν 

παιδικό 
Τεμ. 

750 ml 
2 15 30       0   0   0 15 30,00 

18 
Αφρόλουτρο 

βρεφών 
Τεμ. 

750 ml 
1,4 44 61,6       0   0   0 44 61,60 

19 
Υγρό 

καθαρισμού 
πιάτων 

Τεμ. 
750 ml 

1 3 3     80 80   0 21 21 104 104,00 

20 
Υγρόκαθαρισμ

ού πιάτων 
Τεμ. 4 lt 3 111 333       0 10 30 6 18 127 381,00 

21 
Υγρή Χλωρίνη 
παχύρρευστη 
(με άρωμα) 

Τεμ. 2 lt 1,4   0       0 16 22,4 132 184,8 148 207,20 

22 
Υγρή Χλωρίνη 
παχύρρευστη 
(με άρωμα) 

Τεμ. 4 lt 2,5 150 375 300 750 430 1075 112 280 135 337,5 1127 2.817,50 
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23 

Καθαριστικό 
αλάτων με 

αντλία Τυπου 
viakal 

Τεμ. 
500 ml 

1,5 48 72 60 90   0 2 3 17 25,5 127 190,50 

24 

Απολυμαντικό 
επιφανειών 

τύπου 
DETTOL 

Τεμ. 1 lt 3 55 165 

      

0 19 57 77 231 151 453,00 

25 

Απολυμαντικό 
επιφανειών 

τύπου 
DETTOL 

Τεμ. 4 lt 10 25 250     80 800   0 3 30 108 1.080,00 

26 

Υγρό 
καθαρισμού 
WC Τύπου 

'παπι" 

Τεμ. 
750ml 

0,8 177 141,6 60 48 80 64 24 19,2 95 76 436 348,80 

27 
Σκόνες 

πλυντηρίου 
ρούχων 

Τεμ. 6 
kg 

8 67 536       0   0   0 67 536,00 

28 
Λευκαντικό 

ρούχων 
(σκόνη) 

Τεμ. 50 
γρ. 

1 150 150       0   0   0 150 150,00 

29 
Μαλακτικό 

ρούχων 
Τεμ.2lt 2 153 306       0   0   0 153 306,00 

30 
Σκόνες 

αποφρακτικές 
τύπου Tuboflo 

Τεμ. 60 
gr 

1 63 63 30 30   0   0 30 30 123 123,00 

31 

Υδροχλωρικό 
οξύ (Aq. For.) 
διαβρωτικό με 

άρωμα 

Τεμ. 
450ml 

1 7 7 15 15   0 21 21 9 9 52 52,00 
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32 
Αποσμητικό 

λεκάνης 
Τεμ. 1,2 2 2,4 200 240   0   0 100 120 302 362,40 

33 
Spray τύπου 

detol 
Τεμ. 

500ml 
1,5   0       0   0 10 15 10 15,00 

34 
Απολυμαντικό 
για τουαλέτες 
(ταμπλέτες) 

Τεμ. 1   0       0   0 4 4 4 4,00 

35 
Καθαριστικό 
για ξύλινα 

έπιπλα 

Τεμ. 
400ml 

3,8   0       0   0 12 45,6 12 45,60 

36 

ΥΓΡΟ 
πλυντηρίου 
πιάτων – 
ποτηριών 

κ.λ.π. σκευών 
μαγειρείου 

τεμ. 22 
Kg 

33 30 990       0   0   0 30 990,00 

37 

ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ 
– λαμπρυντικό 

πλυντηρίου 
πιάτων 

τεμ. 19 
Kg 

33 28 924       0   0   0 28 924,00 

38 
Αλάτι 

πλυντηρίου 
πιάτων 

τεμ. 1 
κιλού 

2,8 19 53,2       0   0   0 19 53,20 

39 

Απορρυπαντικ
ό πλυντηρίου 

πιάτων σε 
κάψουλες 

Συσκ.με 
30 

κάψουλ
ες 

8 108 864       0   0   0 108 864,00 

40 
Λαμπρυντικό 
για πλυντήριο 

πιάτων 

Τεμ 
500ml 

2,8 12 33,6       0   0   0 12 33,60 

                                

  ΚΑΘΑΡΗ     1.914 7.680,40 1.075 2.503,00 3.250 12.121,00 868 2.528,40 1.464 4.492,30 8.571 29.325,10 
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ΑΞΙΑ 

  Φ.Π.Α. 24%       1.843,30   600,72   2.909,04   606,82   1.078,15   7.038,02 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΑΣ Α 
      9.523,70   3.103,72   15.030,04   3.135,22   5.570,45   36.363,12 

                                

                

ΟΜΑΔΑ Β ΧΑΡΤΙΚΑ   

ΤΙΜ
Η 

ΜΟΝ
ΑΔΟ

Σ 

ΟΜΑΔΑ Β1 ΝΠΔΔ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Β2 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Β3 ΝΠΔΔ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Β4 ΝΠΔΔ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Β5 ΔΗΜΟΣ 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β 

Α/
Α 

ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑ 
ΔΑ 

ΜΕΤΡΗ

ΣΗΣ 

ΤΙΜ
Η 

ΜΟΝ
ΑΔΟ

Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ € 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ € 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ € 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ € 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ € 

ΣΥΝΟ 
ΛΟ 

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΑΞΙΑ € 

1 
Χαρτί ρολό 
κουζίνας 

Τεμ.1 
kg 

1,8 450 810 500 900 1.500 2.700,00 325 585 328 590,4 3103 5.585,40 

2 Χαρτί υγείας 
Πακ. 12 
ρολών 

2,9 500 1450   0 100 290,00 362 1049,8 117 339,3 1079 3.129,10 

3 Χαρτί υγείας 
Πακ. 40 
ρολών 

10 20 200 200 2000 500 5.000,00   0 68 680 788 7.880,00 

4 

Χαρτί υγείας 
ρολλό 

επαγγελματικό 
140μ 

Πακ. 12 
ρολών 

10 50 500   0   0,00 240 2400 293 2930 583 5.830,00 

5 
Χαρτοβάμβακα

s 
Τεμ. 5 

kg 
5   0   0   0,00   0 2 10 2 10,00 

6 
Χαρτοπετσέτες 
διπλά φύλλα 

Τεμ. 
130 γρ. 

0,5 1350 675 30 15   0,00   0 37 18,5 1417 708,50 
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7 

Χειροπετσέτες, 
ZIK - ZAK 

κιβώτιο με 20 
πακέτα Χ200 
φύλλα (4.000 

φύλλα ανά 
κιβ.) 

Κιβωτιο 
των 
4000 
τεμ. 

11 44 484   0 200 2.200,00 60 660 87 957 391 4.301,00 

8 
Χειροπετσέτες, 

ρολό 
Τεμ. 

500 γρ. 
2   0   0   0,00   0 3 6 3 6,00 

9 
Χάρτινα 

τραπεζομάντηλ
α 100x130 

Συσκ. 
50 τεμ. 

5 8 40 5 25   0,00   0   0 13 65,00 

10 

Χειροπετσέτες, 
531134 

πράσινες 
κιβώτιο με 20 
πακέτα Χ200 

φύλλα 

Κιβώτιο 
4.000 
τεμ. 

12   0 20 240   0,00   0   0 20 240,00 

  
ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 
    2.422 4.159,00 755 3180 2.300 10190 987 4694,8 935 5531,2 7.399 27.755,00 

  Φ.Π.Α. 24%       998,16   763,20   2.445,60   1.126,75   1.327,49   6.661,20 

  
ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  

      5.157,16   3.943,20   12.635,60   5.821,55   6.858,69   34.416,20 

11 
Πάνες βρεφών 

8-18 kg 

Συσκευ
ασία 48 

τεμ. 
10 782 7820       

  

  0     782 7.820,00 

12 
Πάνες βρεφών 

12-25 kg 

Συσκευ
ασία 48 

τεμ. 
11 1200 13200       

  

  0     1200 13.200,00 

  
ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 
    1.982 21.020,00                 1.982 21.020,00 

  Φ.Π.Α. 24%       5.044,80                   5.044,80 

  
ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  

    4.404 26.064,80 755   2.300   987   935   9381 26.064,80 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΑΣ Β 
      31.221,96   3.943,20   12.635,60   5.821,55   6.858,69   60.481,00 
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ΟΜΑΔΑ Γ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΕΙΔΗ 

ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

  

ΤΙΜ
Η 

ΜΟΝ
ΑΔΟ

Σ 

ΟΜΑΔΑ Γ1 ΝΠΔΔ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Γ2 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Γ3 ΝΠΔΔ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Γ4 ΝΠΔΔ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Γ5 ΔΗΜΟΣ 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ 

Α
/
Α 

ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑ 
ΔΑ 

ΜΕΤΡΗ 
ΣΗΣ 

ΤΙΜ

Η 
ΜΟΝ
ΑΔΟ

Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ € 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ € 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ € 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ € 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ € 

ΣΥΝΟ 
ΛΟ 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΑΞΙΑ € 

1 

Ανταλλακτικό 
επαγγελματικής 
σφουγγαρίστρας 
με κλιπ - κρόσια 

400 γρ. 

τεμ 3,3 58 191,4 60 198 40 132 32 105,6 2 6,6 192 633,6 

2 

Κλιπ 
επαγγελματικής 
σφουγγαρίστρας 

που να 
προσαρμόζονται 

σε κοντάρι 

τεμ 1,1 26 28,6   0 45 49,5 22 24,2 3 3,3 96 105,6 

3 

Ανταλλακτικό 
σφουγγαρίστρας 

απλής με 
μικροινες 

τεμ 3,5 120 420 60 210 50 175 26 91 54 189 310 1085 

4 

Κοντάρι 
μεταλικό επαγγ. 
σφουγγαρίστρας 

με κεφαλή 

τεμ 3 43 129 20 60 40 120 42 126 4 12 149 447 

5 
Κοντάρι 

σφουγγαρίστρας 
οικιακής χρήσης 

τεμ 1 85 85   0 150 45 32 32 35 35 302 197 

6 
Κοντάρι 

παρκετέζας 
τεμ 1,3 4 5,2   0   0 16 20,8   0 20 26 

7 
Κοντάρι 

διαφόρων 
τύπων 

τεμ 1 20 20 30 30   0   0 9 9 59 59 
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8 

Ανταλλακτικό 
σκούπας με 

τρίχα οικιακής 
χρήσης 

τεμ 1,1 73 80,3 30 33 50 55 44 48,4 17 18,7 214 235,4 

9 
Ανταλλακτικό 
σκούπας με 

σκληρή τρίχα 
τεμ 1,1 21 23,1 20 22 50 55 12 13,2 4 4,4 107 117,7 

10 
Σκούπες 

χόρταρινες με 
κοντάρι 

τεμ 3,8 10 38 
  

0 
  

0 16 60,8 1 3,8 27 102,6 

11 
Παρκετέζα ΜΟΠ 

με κοντάρι 
τεμ 6,5 10 65   0   0 16 104   0 26 169 

12 

Ανταλλακτικό 
βάσης 

παρκετέζας 80 
εκ 

τεμ. 4 13 52   0   0   0 2 8 15 60 

13 
Ρακλέτα 

δαπέδου για 
νερά 60 εκ. 

τεμ. 6 13 78   0   0 14 84 1 6 28 168 

14 

Κουβάς 
σφουγγαρίσματο

ς με στίφτη 
απλός με 

ροδάκια 15 lt 

τεμ 15lt 4 18 72 7 28 10 40   0 22 88 57 228 

15 

Κουβάς 
σφουγγαρίσμα 

τος 25 lt με 
πρέσα και βάση 

με ρόδες. 

τεμ 25lt 27 10 270 3 81 30 810   0 4 108 47 1269 

16 Φαράσι κοντό τεμ 1,5 7 10,5   0   0 24 36 1 1,5 32 48 

17 
Φαράσι με 

κοντάρι 
τεμ. 2 10 20 30 60 45 90 13 26 26 52 124 248 

18 
Ξύστρα 

πατώματος 
τεμ 6,5 14 91 6 39 35 227,5   0 1 6,5 56 364 

19 Ξύστρα τζαμιών τεμ 6,5 10 65   0 35 227,5   0 1 6,5 46 299 
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20 

Βούρτσα χαλιών 
με σκληρή τρίχα 

μεγάλης 
αντοχής 

τεμ 4 9 36   0 50 200   0   0 59 236 

21 

Αράχνη 
επαγγελματική 
με τηλεσκοπικό 

κοντάρι 

τεμ 8 10 80   0   0   0 1 8 11 88 

22 
Ξεσκονόπανα 

Νο 3 
τεμ 1 43 43   0 100 100 46 46 20 20 209 209 

23 

Ξεσκονιστήρι 
ηλεκτροστατική 
με λαβή τύπου 

swiffer 

ΣΕΤ 5 12 60   0   0 34 170 5 25 51 255 

24 

Ανταλλακτικά 
πανακια για 
ξεσκονιστήρι 
ύπου swiffer 

Πακέτο 
20 τεμ. 

2,5 27 67,5   0   0 24 60 5 12,5 56 140 

25 
Πετσέτα 

απορροφ. Νο 3 
τεμ 1 282 282   0 50 50 36 36 17 17 385 385 

26 

Πετσέτα 
απορροφ. Ρολό 

1,5 μ τύπου 
Vetex 

τεμ. 3 64 192   0   0   0 15 45 79 237 

27 
Πετσέτα 

microfibra Νο 3 
τεμ. 2 70 140   0   0 12 24 19 38 101 202 

28 
Σφουγγαράκια 
για πιάτα με 

fibra 
τεμ 0,4 283 113,2 200 80 50 20   0 36 14,4 569 227,6 

29 
Σφουγγαράκια 
νικέλινα τύπου 

nanas 
τεμ 1 159 159   0   0   0 7 7 166 166 

30 
Σφουγγαράκια 
άσπρα (γόμες) 

τεμ. 1 87 87   0 100 100 16 16 19 19 222 222 

31 

Δοχείο 
απορριμμάτων 

μπάνιου με 
πεταλ ποδιού 12 

lt 

τεμ. 10 9 90   0 50 500 16 160 3 30 78 780 
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32 

Δοχείο 
απορριμμάτων 
με πεντάλ 60 lt 

μεταλλικό 

Τεμ. 22   0 4 88   0   0   0 4 88 

33 

Κάδοι 
σκουπιδιών 

γραφείου 
πλαστικός 
ανοιχτός 

τεμ. 4 16 64   0 50 200 12 48 22 88 100 400 

34 
Κάδοι απορ/των 
με καπάκι allé -

retour 25lt 
τεμ. 11 9 99   0 40 440   0 2 22 51 561 

25 

Δοχείο 
απορριμμάτων 

με πετάλ ποδιού 
12lt 

τεμ 8 5 40   0   0   0 1 8 6 48 

36 

Δοχείο 
απορριμμάτων 

με πετάλ ποδιού 
6lt 

τεμ. 5 14 70   0   0   0 5 25 19 95 

37 
Θήκη για 

χειροπετσέτες 
ζικ ζακ 

τεμ. 12 9 108   0   0 12 144 6 72 27 324 

38 
Σκουπάκι 

πλαστικό & θήκη 
wc ΣΕΤ (pigal) 

τεμ 3 25 75 4 12 60 180   0 8 24 97 291 

39 
Αποφρακτήρας 

βεντούζα 
μεγάλος 

τεμ 2 5 10 4 8   0   0   0 9 18 

40 
Αποφρακτήρας 
βεντούζα μικρός 

τεμ 1 8 8   0   0   0   0 8 8 

41 
Τζαμοκαθαριστή
ς με κονταρι 1μ. 

τεμ 5 11 55   0 30 150   0 2 10 43 215 

42 
Ψεκαστήρας 

πλαστικός 750 
ml 

τεμ 1 24 24   0 30 30   0 2 2 56 56 
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43 

Γάντια λάτεξ 
(διαφορα 

μεγέθη) (1χ 100 
τεμ). 

Κουτί 
100 τεμ. 

3,5 337 1179,5 40 140 100 350 44 154 27 94,5 548 1918 

44 
Γάντια διαφανή 
μιας χρήσεως 

Κουτί 
100 τεμ. 

1,5 76 114   0 100 150 12 18 9 13,5 197 295,5 

45 

Γάντια ελαστικά 
κουζίνας 
(διαφορα 
μεγέθη) 

ζεύγος 1 94 94   0 80 80 22 22 31 31 227 227 

46 
Γάντια φούρνου 

(πιάστρες) 
ζεύγος 1 18 18   0 40 40   0   0 58 58 

47 Εντομοκτόνο 
Τεμ 400 

ml 
1,9 19 36,1 5 9,5   0   0 10 19 34 64,6 

48 
Κατσαριδοκτόνο 

σπρέϊ 
Τεμ 400 

ml 
1,9 18 34,2 5 9,5   0   0 8 15,2 31 58,9 

49 
Σακούλες 
τροφίμων 
μεσαίες 

Πακέτο 
των 20 

τεμ. 
1 63 63   0   0   0 0 0 63 63 

50 
Σακούλες 
τροφίμων 
μεγάλες 

Πακέτο 
– ρολό 
25 τεμ. 

1,4 102 142,8   0   0   0 0 0 102 142,8 

51 

Ταπέτo εισόδου 
αντιολισθητικό 

με λάστιχο 
70χ100 

τεμ. 6 20 120 4 24 100 600   0 0 0 124 744 

52 
Σύρμα ψιλό 
κατσαρόλας 

τεμ. 0,5 5 2,5   0   0   0   0 5 2,5 

53 
Κοντάρι 

μεταλλικό για 
σκούπα 1.25 cm 

Τεμ. 0,6   0 10 6   0   0   0 10 6 

54 
Κοντάρι 

μεταλλικό για 
σκούπα 1.25 cm 

Τεμ. 0,6   0 10 6   0   0   0 10 6 

  ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ     2.498 5.450,90 552 1.144,00 1.610 5.216,50 595 1.670,00 467 1.218,40 5.722 14.699,80 

  Φ.Π.Α. 24%       1.308,22   274,56   1.251,96   400,80   292,42   3.527,95 

  
ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΑΣ Γ 
      6.759,12   1.418,56   6.468,46   2.070,80   1.510,82   18.227,75 
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1 Βαμβάκι 70 γρ. τεμ 0,9 1298 1168,2   0 400 360   0 0 0 1698 1528,2 

2 
Αλκοολούχος 
λοσιόν 93% 

τεμ 430 
ml 

7 30 210   0   0   0 2 14 32 224 

3 
Οινόπνευμα 

φωτιστικό μπλε 
τεμ 430 

ml 
1 53 53   0 80 80 16 16 0 0 149 149 

4 
Μωρομάντηλα 
μιας χρήσης 

συσκ.72 
φύλλων 

1,8 536 964,8   0 150 270   0 0 0 686 1234,8 

5 
Κουταλάκια 

γλυκού 
πλαστικά 

πακέτο 
100 τεμ. 

8 12 96   0   0   0 3 24 15 120 

6 
Καλαμάκια 
πλαστικά 
σπαστά 

πακέτο 
100 τεμ 

0,5 69 34,5   0   0   0 1 0,5 70 35 

7 Αλουμινόχαρτο 
Συσκ. 
30 m 

2,1 131 275,1 

  

0 

  

0 

  

0 1 2,1 132 277,2 

8 
Αντικολλητικό 

χαρτί ψησίματος 

Τεμ. 
ρολό 50 
μέτρων 

5,5 61 335,5   0   0   0   0 61 335,5 

9 
Μεμβράνη 
τροφιμων 

Τεμάχιο 
ρολό 30 
μέτρων 

1,3 172 223,6 

  

0 

  

0 

  

0 

  

0 172 223,6 

10 Μπαταρίες 2Α 
Συσκ. 
10 τεμ. 

5 26 130 10 50   0   0 6 30 42 210 

11 Μπαταρίες 3Α 
Συσκ. 
10 τεμ. 

5 26 130 10 50   0   0 7 35 43 215 

12 
Πιρούνια 
πλαστικά 

Συσκ 
100 τεμ 

8 2 16   0   0   0 3 24 5 40 
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13 
Ποτήρια 

πλαστικά μεσαίο 
μέγεθος 

Συσκ 
των 50 

τεμ 
1 56 56 1000 1000   0   0 4 4 1060 1060 

14 
Ποτήρια 

πλαστικά μικρό 
μέγεθος 

Συσκ 
των 25 

τεμ 
1   0 200 200   0   0 1 1 201 201 

15 
Πιάτα μεσαία 

πλαστικά 

Συσκ 
των 50 

τεμ 
2,5 31 77,5 200 500   0   0 2 5 233 582,5 

16 Μπατονέτες 
Συσκ. 

100 τεμ. 
1 10 10   0   0   0   0 10 10 

17 
Οδοντογλυφίδες 

με δύο μύτες 
Συσκ. 

500 τεμ. 
0,9 14 12,6   0   0   0   0 14 12,6 

18 
Ποτήρια 
πλαστικά 

Συσκ. 
50 τεμ. 

1,5 33 49,5   0   0   0 0 0 33 49,5 

19 Ποτήρια χάρτινα 
Συσκ. 
50 τεμ. 

2,5 12 30   0   0   0 0 0 12 30 

20 
Φίλτρα καφέ 

1Χ4 
τεμ. 1,2 43 51,6   0   0   0 0 0 43 51,6 

21 
Φιαλίδιο 

βουτανίου 120 
gr. 

τεμ. 1,3 104 135,2   0   0   0   0 104 135,2 

22 
Φιαλίδιο el 

Greco 450 gr. 
τεμ. 5,2 50 260   0   0   0 0 0 50 260 

23 
Λεκάνη 

πλαστική 20 lt 
τεμ. 2,5 2 5   0   0   0   0 2 5 

24 
Λεκάνη 

πλαστική 10lt 
Τεμ. 1,6 2 3,2   0   0   0 2 3,2 4 6,4 

25 
Μανταλάκια 

ξύλινα 

Πακέτο 
των 100 

τεμ. 
3 10 30   0   0   0   0 10 30 

26 

Απλώστρα 
μεταλλική 

πτυσώμενη 
σταθερή με 
φτερά και 
συνολικό 

διαθέσιμο μήκος 
απλώματος 20m   

τεμ. 15 4 60   0   0   0   0 4 60 
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27 
Μανταλάκια 

πλαστικά 
Πακέτο 
10 τεμ. 

1,3 10 13   0   0   0   0 10 13 

28 

Σύρμα 
απλώματος 
ρούχων από 

σύρμα 
επενδυμένο με 
πλαστικό 10 

μέτρων 

τεμ. 0,7 4 2,8   0   0   0   0 4 2,8 

29 Παγοκυψέλες τεμ. 1,5 5 7,5   0   0   0   0 5 7,5 

30 

Ρακλέτα 
πατώματος 
καθαριστικό 

δαπέδου 
μεταλλικό 

βιομηχανικό 80 
cm 

Τεμ. 6   0 4 24   0   0   0 4 24 

31 

Πετσέτα 
απορροφητική 

ρολό τύπου 
wettex 

Τεμ. 5,8   0 30 174   0   0   0 30 174 

  ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ     2.806 4.440,60 1.454 1.998,00 630 710,00 16 16,00 32 142,80 4.938 7.307,40 

  Φ.Π.Α. 24%       1.065,74   479,52   170,40   3,84   34,27   1.753,78 

  
 ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΑΣ Γ 
      5.506,34   2.477,52   880,40   19,84   177,07   9.061,18 

                                

  
 ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΑΣ Γ  
    5.304 12.265,46 2.006 3.896,08 2240 7.348,86 611 2.090,64 499 1.687,89 10.660 27.288,93 
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ΟΜΑΔΑ Δ ΣΑΚΟΙ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

  

ΤΙΜ
Η 

ΜΟΝ
ΑΔΟ

Σ 

ΟΜΑΔΑ Δ1 ΝΠΔΔ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Δ2 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Δ3 ΝΠΔΔ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Δ4 ΝΠΔΔ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Δ5 ΔΗΜΟΣ 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ 

Α/
Α 

ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑ 

ΔΑ 
ΜΕΤΡΗ

ΣΗΣ 

ΤΙΜ
Η 

ΜΟΝ
ΑΔΟ

Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ € 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ € 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ € 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ € 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ € 

ΣΥΝΟ 

ΛΟ 
ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΑΞΙΑ € 

1 

Σάκοι 
απορ/των 
πλαστικοί 
0,90x1,10 

Κιλό 2 125 250 600 1.200,00 100 200 108 216 5.116 10.232,00 6049 12098 

2 

Σάκοι 
απορ/των 
πλαστικοί 
0,65x 0,90 

Κιλό 1,8 150 270   0,00   0 66 118,8 0 0,00 216 388,8 

3 

Σακούλες ( 
τσάντες 

πλαστικές) 
φανελακια 
υψος 0,40 

κιλό 2,3   0   0,00   0 22 50,6 5 11,50 27 62,1 

4 

Σακούλες 
απορριμμάτων 

Μικρές 
(0,50χ0,50) 

κιλό 2,5 300 750   0,00 40 100 15 37,5 2.501 6.252,50 2856 7140 

5 
Σακούλες 

απορριμμάτων 
κήπου γίγας 

κιλό 3 100 300   0,00 50 150 144 432 120 360,00 414 1242 

6 

Σάκοι 
απορ/των 
πλαστικοί 
0,90x1,30 

κιλό 2,5 20 50   0,00   0 12 30 0 0,00 32 80 

7 
Σακούλες 
γραφείου 

46Χ56 

Ρολό 20 
τεμ. 

1,3   0 60 78,00   0   0 0 0,00 60 78 

8 
Σακούλες 

απορριμμάτων 
60Χ40 

κιλό 2,4   0 400 960,00   0   0   0,00 400 960 

9 
Σάκοι κορδόνι 

γίγας 
0,70Χ0,95 

πακέτο 1,3 50 65   0,00   0   0   0,00 50 65 
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10 
Σάκοι κορδόνι 

maxi 
0,52X0,75 

πακέτο 0,9 110 99   0,00   0   0   0,00 110 99 

11 

Σακούλες 
τσάντες 

πλαστικές 
φανελάκι 

(διαστάσεων 
50Χ30Χ60) 

κιλό 3,5   0   0,00   0   0 60 210,00 60 210 

    κιλό   695 1620 1.000 2.160,00 190 450,00 367 884,9 7.802 17.066,00 10.054 22.180,90 

    
Τεμ 

(πακέτα 
ή ρολό) 

  160 164 60 78   

  

    0 0 220 242 

  
ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 
      1.784,00 1.060 2.238,00 190 450,00 367 884,90   17.066,00   22.422,90 

  Φ.Π.Α. 24%       428,16   537,12   108   212,376   4095,84   5.381,50 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΑΣ Δ 
      2.212,16   2.775,12   558,00   1.097,28   21.161,84   27.804,40 

                                

ΟΜΑΔΑ E 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 

ΚΑΔΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ   

  

ΤΙΜ
Η 

ΜΟΝ
ΑΔΟ

Σ 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ1 ΝΠΔΔ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ2 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ3 ΝΠΔΔ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ4 ΝΠΔΔ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ5 ΔΗΜΟΣ 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ E 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑ 
ΔΑ 

ΜΕΤΡΗ
ΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ
ΑΔΟ

Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ € 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΚΑΘΑΡ
Η 

ΑΞΙΑ € 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ € 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΚΑΘΑΡ
Η 

ΑΞΙΑ € 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ € 

ΣΥΝΟ 
ΛΟ 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΑΞΙΑ € 

1 

Υγρό 
καθαριστικό 

κάδων 
απορριμμάτων 

Τεμ των 
10 

κιλών 
            

  

    240 5.280,00 240 5.280,00 

  
ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 
              

  
        240 5.280,00 

  Φ.Π.Α. 24%                           1.267.20 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΑΣ Ε 
              

  
          6.547,20 
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 ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ TΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (ομάδα 

5 Δήμος Παλλήνης αναλυτικά)                                                

ΟΜΑΔΑ Α 
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙ
ΚΑΣΑΠΟΥΝΙΑ 

KAI ΥΓΡΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ 

ΠΙΑΤΩΝ 

 

ΤΙΜ
Η 

ΜΟΝ
ΑΔΟ

Σ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜ

ΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ

ΟΣ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΖΩΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Σ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩ

Ν 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣ
Η 

ΟΙΚΟΝΟΜΙ
ΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩ
Ν 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

  

ΔΙΕΥΘΥΝΣ
Η ΚΕΠ 

ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΓΡΑ
ΜΜΑΤΙΣ

ΜΟΥ 
ΟΡΓΑΝΩ
ΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟ
ΦΟΡΙΚΗ

Σ  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΑΔΑΣ Α 

Α/
Α  

ΕΙΔΟΣ  

ΜΟΝ
ΑΔΑ 
ΜΕΤΡ
ΗΣΗΣ  

ΤΙΜ
Η 

ΜΟΝ
ΑΔΟ

Σ 

ΠΟΣ
ΟΤΗ
ΤΑ  

ΚΑ
ΘΑ
ΡΗ  

ΑΞΙ
Α € 

ΠΟΣ
ΟΤΗ
ΤΑ  

ΚΑΘΑΡ
Η  

ΑΞΙΑ € 

ΠΟΣ
ΟΤΗ
ΤΑ  

ΚΑΘΑ 

ΡΗ  

ΑΞΙΑ 
€ 

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 

ΚΑΘΑ 

ΡΗ  

ΑΞΙΑ 
€ 

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 

ΚΑΘΑ 

ΡΗ  

ΑΞ
ΙΑ 
€ 

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 

ΚΑΘΑ 

ΡΗ  

ΑΞΙΑ 
€ 

ΠΟΣ
ΟΤΗ
ΤΑ  

ΚΑΘΑΡ
Η  

ΑΞΙ
Α € 

ΠΟ
ΣΟ
ΤΗ
ΤΑ  

ΚΑΘΑ 

ΡΗ  

ΑΞ
ΙΑ 
€ 

ΣΥΝ
ΟΛΟ 
ΠΟΣ
ΟΤΗ
ΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛ
ΙΚΗ 

ΑΞΙΑ € 

1 

Υγρό 
καθαρισμού 
Γενικής 
Χρήσης με 
αντλία 

Τεμ. 
750 
ml 

1,50 4 6,00 20 30,00 11 16,50 20 30,00     

 

  

 

55 82,50 

2 

Υγρό 
καθαρισμού 
Γενικής 
Χρήσης  

Τεμ. 
4lt 

2,00 2 4,00 25 50,00 9 18,00 100 200,0
0 

    

 

  

 

136 272,00 

3 
Υγρό 
καθαρισμού 
δαπέδου  

Τεμ. 
4lt 

3,00 5 15,0
0 

  4 12,00 100 300,0
0 

    

 

  

 

109 327,00 

4 
Υγρό 
καθαρισμού 
δαπέδου  

Τεμ.1 
lt 

1,30 4 5,20   2 2,60 50 65,00     
 

  
 

56 72,80 

5 
Πολυκαθαρι
στικό υγρό 

Τεμ. 
4lt 

5,00 4 20,0
0 

20 100,00 1 5,00 20 100,0
0 

    
 

  
 

45 225,00 
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αντίστοιχο 
swaz 

6 
Κρέμα 
καθαρισμού 
τύπου Zif 

Τεμ.7
50 ml 

1,50 4 6,00 20 30,00   80 120,0
0 

    
 

  
 

104 156,00 

7 
Υγρό 
καθαρισμού 
τζαμιών  

Τεμ. 
750 
ml 

1,30 4 5,20   2 2,60 10 13,00     
 

  
 

16 20,80 

8 
Υγρό 
καθαρισμού 
τζαμιών  

Τεμ. 4 
lt 

3,00 2 6,00 20 60,00 5 15,00 2 6,00 3 9,0
0 

  
 

  
 

32 96,00 

9 

Υγρό 
καθαρισμού 
Antigraffiti 
σπρευ 

Τεμ. 
500 
ml 

6,00 0  20 120,00         

 

  

 

20 120,00 

10 
Υγρό 
καθαρισμού 
Antigraffiti  

Τεμ. 4 
lt 

22,00 0            
 

  
 

  

11 
Υγρό 
καθαρισμού 
μοκετών  

Τεμ.1 
lt 

2,80 0            
 

  
 

  

12 

Υγρό 
καθαρισμού 
ξύλινων 
δαπέδων 

Τεμ. 4 
lt 

5,00 0            

 

  

 

  

13 

Υγρό 
καθαρισμού 
φούρνου & 
εστιών 

Τεμ. 
750ml 

2,00 0            

 

  

 

  

14 

Υγρό 
κρεμοσάπο
υνο χεριών 
με αντλία 

Τεμ. 
500 
ml 

1,00 12 12,0
0 

  15 15,00 20 20,00     

 

  

 

47 47,00 
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15 
Υγρό 
κρεμοσάπο
υνο χεριών  

Τεμ. 4 
lt  

2,20 0  25 55,00 11 24,20 100 220,0
0 

3 6,6   
 

  
 

139 305,80 

16 

Αλκοολουχ
ο διάλυμα - 
Αντισηπτικό 
χεριών 

τεμ. 4 
lt 

30,00 4 120,
00 

25 750,00 7 210,0
0 

10 300,0
0 

8 24
0,0

0 

  

 

  

 

54 
1.620,0

0 

17 
Σαμπουάν 
παιδικό  

Τεμ. 
750 
ml 

2,00 0            
 

  
 

  

18 
Αφρόλουτρ
ο βρεφών  

Τεμ. 
750 
ml 

1,40 0            
 

  
 

  

19 
Υγρό 
καθαρισμού 
πιάτων  

Τεμ. 
750 
ml 

1,00 2 2,00   13 13,00 3 3,00 3 3,0
0 

  
 

  
 

21 21,00 

20 
Υγρόκαθαρι
σμού 
πιάτων  

Τεμ. 4 
lt 

3,00 3 9,00   1 3,00 1 3,00 1 3,0
0 

  
 

  
 

6 18,00 

21 

Υγρή 
Χλωρίνη 
παχύρρευσ
τη (με 
άρωμα)  

Τεμ. 2 
lt 

1,40 0    32 44,80 100 140,0
0 

    

 

  

 

132 184,80 

22 

Υγρή 
Χλωρίνη 
παχύρρευσ
τη (με 
άρωμα) 

Τεμ. 4 
lt 

2,50 8 20,0
0 

25 62,50 2 5,00 100 250,0
0 

    

 

  

 

135 337,50 

23 

Καθαριστικ
ό αλάτων 
με αντλία 
Τυπου 
viakal  

Τεμ. 
500 
ml 

1,50 7 10,5
0 

    10 15,00     

 

  

 

17 25,50 
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24 

Απολυμαντι
κό 
επιφανειών 
τύπου 
DETTOL  

Τεμ. 1 
lt 

3,00 

 

10 30,0
0 

  20 60,00 20 60,00 21 63,
00 

  

6 

18,0
0 

 

 

77 231,00 

25 

Απολυμαντι
κό 
επιφανειών 
τύπου 
DETTOL  

Τεμ. 4 
lt 

10,00 2 20,0
0 

  1 10,00       

 

  

 

3 30,00 

26 

Υγρό 
καθαρισμού 
WC Τύπου 
'παπι" 

Τεμ. 
750ml 

0,80 20 16,0
0 

20 16,00 35 28,00 20 16,00     

 

  

 

95 76,00 

27 
Σκόνες 
πλυντηρίου 
ρούχων  

Τεμ. 6 
kg 

8,00 0            
 

  
 

  

28 
Λευκαντικό 
ρούχων 
(σκόνη)  

Τεμ. 
50 γρ. 

1,00 0            
 

  
 

  

29 
Μαλακτικό 
ρούχων  

Τεμ.2lt 
2,00 0            

 
  

 
  

30 

Σκόνες 
αποφρακτικ
ές τύπου 
Tuboflo 

Τεμ. 
60 gr 

1,00 20 20,0
0 

    10 10,00     

 

  

 

30 30,00 

31 

Υδροχλωρι
κό οξύ (Aq. 
For.) 
διαβρωτικό 
με άρωμα 

Τεμ. 
450ml 

1,00 4 4,00     5 5,00     

 

  

 9 9,00 

32 
Αποσμητικό 
λεκάνης 

Τεμ. 
 1,20       100 120,0

0 
    

 
  

 100 120,00 

33 Spray Τεμ. 1,50     10 15,00           10 15,00 
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τύπου detol 500ml 

34 

Απολυμαντι
κό για 
τουαλέτες 
(ταμπλέτες) 

Τεμ. 

1,00     4 4,00       

 

  

 4 4,00 

35 
Καθαριστικ
ό για ξύλινα 
έπιπλα 

Τεμ. 
400ml 

3,80     2 7,60 10 38,00     
 

  

 12 45,60 

36 

ΥΓΡΟ 
πλυντηρίου 
πιάτων – 
ποτηριών 
κ.λ.π. 
σκευών 
μαγειρείου 

τεμ. 
22 Kg 

33,00 0            

 

  

 

  

37 

ΣΤΕΓΝΩΤΙ
ΚΟ – 
λαμπρυντικ
ό 
πλυντηρίου 
πιάτων 

τεμ. 
19 Kg 

33,00 0            

 

  

 

  

38 
Αλάτι 
πλυντηρίου 
πιάτων  

τεμ. 1 
κιλού 

2,80 0            
 

  
 

  

39 

Απορρυπα
ντικό 
πλυντηρίου 
πιάτων σε 
κάψουλες  

Συσκ.
με 30 
κάψου

λες 

8,00 0            

 

  

 

  

40 

Λαμπρυντικ
ό για 
πλυντήριο 
πιάτων  

Τεμ 
500ml 

2,80 0            
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ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ  

 

 121 330,
90 

220 1.273,5
0 

187 511,3
0 

891 2.034
,00 

39 32
4,6

0 

  

6 

18,0
0 

 

 

1.464 
4.492,3

0 

 
Φ.Π.Α. 
24% 

 
  79,4

2 
 305,64  122,7

1 
 488,1

6 
 77,

90 
  

 
4,32  

 
 

1.078,1
6 

 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΑΔΑΣ 
Α 

 
  410,

32 
 1.579,1

4 
 634,0

1 
 2.522

,16 
 40

2,5
0 

  
 

22,3
2 

 
 

 
5.570,4

6 

 

ΟΜΑΔΑ Β 
ΧΑΡΤΙΚΑ  

 

ΤΙΜ
Η 

ΜΟΝ
ΑΔΟ

Σ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜ
ΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ

ΟΣ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΖΩΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Σ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩ
Ν 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣ

Η 
ΟΙΚΟΝΟΜΙ

ΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩ

Ν 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

  

ΔΙΕΥΘΥΝΣ

Η ΚΕΠ 

ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΟΓΡΑ
ΜΜΑΤΙΣ

ΜΟΥ 
ΟΡΓΑΝΩ
ΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟ
ΦΟΡΙΚΗ

Σ  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΑΣ Β 

Α/
Α  

ΕΙΔΟΣ  

ΜΟΝ
ΑΔΑ 
ΜΕΤΡ
ΗΣΗΣ  

ΤΙΜ
Η 

ΜΟΝ
ΑΔΟ

Σ 

ΠΟΣ
ΟΤΗ
ΤΑ  

ΚΑ
ΘΑ
ΡΗ  

ΑΞΙ
Α € 

ΠΟΣ
ΟΤΗ
ΤΑ  

ΚΑΘΑΡ
Η  

ΑΞΙΑ € 

ΠΟΣ
ΟΤΗ
ΤΑ  

ΚΑΘΑ 

ΡΗ  

ΑΞΙΑ 
€ 

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 

ΚΑΘΑ 

ΡΗ  

ΑΞΙΑ 
€ 

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 

ΚΑΘΑ 

ΡΗ  

ΑΞ
ΙΑ 
€ 

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 

ΚΑΘΑ 

ΡΗ  

ΑΞΙΑ 
€ 

ΠΟΣ
ΟΤΗ
ΤΑ  

ΚΑΘΑΡ
Η  

ΑΞΙ
Α € 

ΠΟ
ΣΟ
ΤΗ
ΤΑ  

ΚΑΘΑ 

ΡΗ  

ΑΞ
ΙΑ 
€ 

ΣΥΝ
ΟΛΟ 
ΠΟΣ
ΟΤΗ
ΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛ
ΙΚΗ 

ΑΞΙΑ € 

1 
Χαρτί ρολό 
κουζίνας  

Τεμ. 
750 
ml 

1,80 6 10,8
0 

  185 333,0
0 

100 180,0
0 

29 52,
20 

  
8 

14,4
0 

 
 

328 590,40 

2 
Χαρτί 
υγείας  

Πακ. 
12 

ρολών  

2,90 0    108 313,2
0 

  1 2,9
0 

  
8 

23,2
0 

 
 

117 339,30 

3 
Χαρτί 
υγείας  

Πακ. 
40 

ρολών  

10,00 3 30,0
0 

30 300,00 30 300,0
0 

5 50,00     
 

  
 

68 680,00 
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4 

Χαρτί 
υγείας 
ρολλό 
επαγγελματ
ικό 140μ 

Πακ. 
12 

ρολών  

10,00 5 50,0
0 

  68 680,0
0 

220 2.200
,00 

    

 

  

 

293 
2.930,0

0 

5 
Χαρτοβάμβ
ακαs  

Τεμ. 5 
kg 

5,00 0    2 10,00       
 

  
 

2 10,00 

6 
Χαρτοπετσ
έτες διπλά 
φύλλα 

Τεμ. 
130 
γρ. 

0,50 4 2,00   13 6,50 20 10,00     
 

  
 

37 18,50 

7 

Χειροπετσέ
τες, ZIK - 
ZAK 
κιβώτιο με 
20 πακέτα 
Χ200 
φύλλα 
(4.000 
φύλλα ανά 
κιβ.) 

Κιβωτι
ο των 
4000 
τεμ. 

11,00 0  15 165,00 14 154,0
0 

50 550,0
0 

2 22,
00 

  

6 

66,0
0 

 

 

87 957,00 

8 
Χειροπετσέ
τες, ρολό  

Τεμ. 
500 
γρ.  

2,00 0    2 4,00   1 2,0
0 

 

  

 

  

 

3 6,00 

9 
Χάρτινα 
τραπεζομάντ
ηλα 100x130 

Συσκ. 
50 

τεμ. 

5,00 0            
 

  
 

  

10 

Χειροπετσέ
τες, 531134 
πράσινες 
κιβώτιο με 
20 πακέτα 
Χ200 
φύλλα 

Κιβώτι
ο 

4.000 
τεμ. 

12,00             

 

  

 

  

11 
Πάνες 
βρεφών 8-

Συσκε
υασία 

10,00             
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18 kg 48 
τεμ. 

12 
Πάνες 
βρεφών 12-
25 kg 

Συσκε
υασία 

48 
τεμ. 

11,00             

 

  

 

  

 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ  

 
 18 92,8

0 
45 465,00 422 1.800

,70 
395 2.990

,00 
33 79,

10 
  

22 
103,

60 
 

 
935 

5.531,2
0 

 
Φ.Π.Α. 
24% 

 
  22,2

7 
 111,60  432,1

7 
 717,6

0 
 18,

98 
  

 
24,8

6 
 

 
 

1.327,4
9 

 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΑΔΑΣ Β 

 
  115,

07 
 576,60  2.232

,87 
 3.707

,60 
 98,

08 
  

 
128,

46 
 

 
 

6.858.6
9 

 

ΟΜΑΔΑ Γ 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ
ΑΔΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙ
ΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ
Σ ΚΑΙ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΖΩΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ

ΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΕΠ 

ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΓΡΑ
ΜΜΑΤΙΣ

ΜΟΥ 
ΟΡΓΑΝΩΣ

ΗΣ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦ
ΟΡΙΚΗΣ  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 
Γ 

Α/
Α  

ΕΙΔΟΣ  

ΜΟΝΑ
ΔΑ 

ΜΕΤΡ
ΗΣΗΣ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ
ΑΔΟΣ 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ  

ΚΑΘ
ΑΡΗ  

ΑΞΙ
Α € 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ  

ΚΑΘΑΡ
Η  

ΑΞΙΑ € 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ  

ΚΑΘΑ 

ΡΗ  

ΑΞΙΑ 
€ 

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 

ΚΑΘΑ 

ΡΗ  

ΑΞΙΑ 
€ 

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 

ΚΑΘΑ 

ΡΗ  

ΑΞΙ
Α € 

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 

ΚΑΘΑ 

ΡΗ  

ΑΞΙΑ 
€ 

ΠΟΣ
ΟΤΗ
ΤΑ  

ΚΑΘΑΡ
Η  

ΑΞΙ
Α € 

ΠΟ
ΣΟ
ΤΗ
ΤΑ  

ΚΑΘΑ 

ΡΗ  

ΑΞΙ
Α € 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΩ

Ν 

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ 

ΑΞΙΑ € 

1 

Ανταλλακτικό 
επαγγελματικ
ής 
Σφουγγαρίστ
ρας με κλιπ - 
κρόσια 400 
γρ. 

τεμ 

3,30 0    2 6,60       

 

  

 

2 6,60 
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2 

Κλιπ 
επαγγελματικ
ής 
Σφουγγαρίστ
ρας που να 
προσαρμόζον
ται σε 
κοντάρι  

τεμ 

1,10 2 2,20   1 1,10       

 

  

 

3 3,3 

3 

Ανταλλακτικό 
Σφουγγαρίστ
ρας απλής με 
μικροίνες 

τεμ 

3,50 6 21,0
0 

15 52,50 23 80,50 10 35,00     

 

  

 

54 189,00 

4 

Κοντάρι 
μεταλικό 
επαγγ. 
σφουγγαρίστ
ρας με 
κεφαλή 

τεμ 

3,00 2 6,00   1 3,00 1 3,00     

 

  

 

4 12,00 

5 

Κοντάρι 
σφουγγαρίστ
ρας οικιακής 
χρήσης  

τεμ 

1,00 4 4,00 15 15,00 11 11,00 5 5,00     

 

  

 

35 35,00 

6 
Κοντάρι 
παρκετέζας  

τεμ 
1,30 0            

 
  

 
  

7 
Κοντάρι 
διαφόρων 
τύπων 

τεμ 
1,00 0    4 4,00 5 5,00     

 
  

 
9 9,00 

8 

Ανταλλακτικό 
σκούπας με 
τρίχα 
οικιακής 
χρήσης  

τεμ 

1,10 2 2,20   8 8,80 5 5,50     

2 

2,20  

 

17 18,70 

9 
Ανταλλακτικό 
σκούπας με 
σκληρή τρίχα  

τεμ 
1,10 2 2,20   2 2,20       

 
  

 
4 4,40 

10 
Σκούπες 
χόρτινες με 
κοντάρι 

τεμ 
3,80 1 3,80           

 
  

 
1 3,80 
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11 
Παρκετέζα 
ΜΟΠ με 
κοντάρι  

τεμ 
6,50 0            

 
  

 
  

12 

Ανταλλακτικό 
βάσης 
παρκετέζας 
80 εκ 

τεμ. 

4,00 0      2 8,00     

 

  

 

2 8,00 

13 
Ρακλέτα 
δαπέδου για 
νερά 60 εκ. 

τεμ. 
6,00 0      1 6,00     

 
  

 
1 6,00 

14 

Κουβας 
σφουγγαρίσμ
ατος με 
στίφτη απλός 
15 lt 

τεμ 
15lt 

4,00 2 8,00 10 40,00 7 28,00 3 12,00     

 

  

 

22 88,00 

15 

Κουβας 
σφουγγαρίσμ
ατος25 lt με 
πρέσα και 
βάση με 
ρόδες.  

τεμ 
25lt 

27,00 0  3 81,00 1 27,00       

 

  

 

4 108,00 

16 
Φαράσι 
κοντό  

τεμ 
1,50 0    1 1,50       

 
  

 
1 1,50 

17 
Φαράσι με 
κοντάρι  

τεμ. 
2,00 2 4,00 15 30,00 5 10,00 2 4,00     

2 
4,00  

 
26 52,00 

18 
Ξύστρα 
πατώματος 

τεμ 
6,50 1 6,50           

 
  

 
1 6,50 

19 
Ξύστρα 
τζαμιών 

τεμ 
6,50 1 6,50           

 
  

 
1 6,50 

20 

Βούρτσα 
χαλιών με 
σκληρή τρίχα 
μεγάλης 
αντοχής 

τεμ 

4,00 0            
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21 

Αράχνη 
επαγγελματικ
ή με 
τηλεσκοπικό 
κοντάρι  

τεμ 

8,00 1 8,00           

 

  

 

1 8,00 

22 
Ξεσκονόπανα 
Νο 3 

τεμ 
1,00 10 10,0

0 
    10 10,00     

 
  

 
20 20,00 

23 

Ξεσκονιστήρι 
ηλεκτροστατι
κή με λαβή 
τύπου swiffer 

ΣΕΤ 

5,00 3 15,0
0 

2 10,00         

 

  

 

5 25,00 

24 

Ανταλλακτικά 
πανάκια για 
ξεσκονιστήρι 
τύπου swiffer 

Πακέτο 
20 τεμ. 

2,50 3 7,50 2 5,00         

 

  

 

5 12,50 

25 
Πετσέτα 
απορροφ. Νο 
3 

τεμ 
1,00 4 4,00   8 8,00 5 5,00     

 
  

 
17 17,00 

26 

Πετσέτα 
απορροφ. 
Ρολό 1,5 μ 
τύπου Vetex 

τεμ. 

3,00 1 3,00   3 9,00 10 30,00 1 3,0
0 

  

 

  

 

15 45,00 

27 
Πετσέτα 
microfibra Νο 
3 

τεμ. 
2,00 4 8,00   5 10,00 10 20,00     

 
  

 
19 38,00 

28 
Σφουγγαράκι
α για πιάτα 
με fibra 

τεμ 
0,40 0    15 6,00 10 4,00 3 1,2

0 
  

8 
3,20  

 
36 14,40 

29 
Σφουγγαράκι
α νικέλινα 
τύπου nanas 

τεμ 
1,00 2 2,00   3 3,00 2 2,00     

 
  

 
7 7,00 

30 
Σφουγγαράκι
α άσπρα 
(γόμες) 

τεμ. 
1,00 10 10,0

0 
  6 6,00 2 2,00 1 1,0

0 
  

 
  

 
19 19,00 

31 
Δοχείο 
απορριμμάτω

τεμ. 
10,00 0    3 30,00       

 
  

 3 30,00 

ΑΔΑ: 66Λ4ΩΞΚ-7Ξ6



 79 

ν μπάνιου με 
πεταλ ποδιού 
12 lt 

32 

Κάδοι 
σκουπιδιών 
γραφειου 
πλαστικός 
ανοιχτός 

τεμ.  

4,00 4 16,0
0 

10 40,00 3 12,00 5 20,00     

 

  

 22 88,00 

33 

Κάδοι 
απορ/των με 
καπάκι allé -
retour 25lt 

τεμ.  

11,00 2 22,0
0 

          

 

  

 2 22,00 

34 

Δοχείο 
απορριμμάτω
ν με πετάλ 
ποδιού 12lt 

τεμ 

8,00 1 8,00           

 

  

 1 8,00 

35 

Δοχείο 
απορριμμάτω
ν με πετάλ 
ποδιού 6lt 

τεμ. 

5,00 5 25,0
0 

          

 

  

 5 25,00 

36 
Θήκη για 
χειροπετσέτε
ς ζικ ζακ 

τεμ. 
12,00 0  4 48,00   2 24,00     

 
  

 6 72,00 

37 

Σκουπάκι 
πλαστικό & 
θήκη wc ΣΕΤ 
(pigal) 

τεμ 

3,00 0    5 15,00 3 9,00     

 

  

 8 24,00 

38 
Αποφρακτήρ
ας βεντούζα 
μεγάλος 

τεμ 
2,00 0            

 
  

   

39 
Αποφρακτήρ
ας βεντούζα 
μικρός 

τεμ 
1,00 0            

 
  

   

40 
Τζαμοκαθαρι
στής με 
κονταρι 1μ. 

τεμ 
5,00 1 5,00     1 5,00     

 
  

 2 10,00 
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41 
Ψεκαστήρας 
πλαστικός 
750 ml 

τεμ 
1,00 2 2,00           

 
  

 2 2,00 

42 

Γάντια λάτεξ 
(διαφορα 
μεγέθη) (1χ 
100 τεμ). 

Κουτί 
100 
τεμ. 

3,50 1 3,50 5 17,50 15 52,50 5 17,50 1 3,5
0 

  

 

  

 27 94,50 

43 
Γάντια 
διαφανή μιας 
χρήσεως  

Κουτί 
100 
τεμ. 

1,50 1 1,50 5 7,50 2 3,00   1 1,5
0 

  
 

  

 9 13,50 

44 

Γάντια 
ελαστικά 
κουζίνας 
(διαφορα 
μεγέθη) 

ζεύγος  

1,00 0  20 20,00 1 1,00 10 10,00     

 

  

 31 31,00 

45 
Γάντια 
φούρνου 
(πιάστρες) 

ζεύγος  
1,00 0            

 
  

   

46 Εντομοκτόνο  
Τεμ 

400 ml 
1,90 2 3,80 2 3,80 6 11,40       

 
  

 10 19,00 

47 
Κατσαριδοκτ
όνο σπρέϊ  

Τεμ 
400 ml 

1,90 2 3,80   6 11,40       
 

  
 8 15,20 

48 
Βαμβάκι 70 
γρ. 

τεμ 
0,90             

 
  

   

49 
Αλκοολούχος 
λοσιόν 93%  

τεμ 
430 ml  

7,00     2 14,00       
 

  
 

2 14,00 

50 
Οινόπνευμα 
φωτιστικό 
μπλε 

τεμ 
430 ml 

1,00             
 

  

 

  

51 
Μωρομάντηλ
α μιας 
χρήσης  

συσκ.7
2 

φύλλω
ν  

1,80             

 

  

 

  

52 Κουταλάκια πακέτο 8,00     3 24,00           3 24,00 
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γλυκού 
πλαστικά  

100 
τεμ. 

53 
Πιρούνια 
πλαστικά 

Συσκ 
100 
τεμ 

8,00     3 24,00       
 

  

 

3 24,00 

54 

Ποτήρια 
πλαστικά 
μεσαίο 
μέγεθος 

Συσκ 
των 50 

τεμ 

1,00     4 4,00       

 

  

 

4 4,00 

55 

Ποτήρια 
πλαστικά 
μικρό 
μέγεθος 

Συσκ 
των 25 

τεμ 

1,00     1 1,00       

 

  

 

1 1,00 

56 
Πιάτα μεσαία 
πλαστικά 

Συσκ 
των 50 

τεμ 

2,50     2 5,00       
 

  

 

2 5,00 

57 
Σακούλες 
τροφίμων 
μεσαίες  

Πακέτο 
των 20 

τεμ. 

1,00             
 

  

   

58 
Σακούλες 
τροφίμων 
μεγάλες  

Πακέτο 
– ρολό 
25 τεμ.  

1,40             
 

  

   

59 
Καλαμάκια 
πλαστικά 
σπαστά 

πακέτο 
100 
τεμ  

0,50     1 0,50       
 

  

 

1 0,50 

60 
Αλουμινόχαρ
το  

Συσκ. 
30 m 

2,10     1 2,10       
 

  
 

1 2,10 

61 
Αντικολλητικ
ό χαρτί 
ψησίματος  

Τεμ. 
ρολό 
50 

μέτρων  

5,50             

 

  

   

62 
Μεμβράνη 
τροφιμων  

Τεμάχι
ο ρολό 

30 
μέτρων 

1,30             
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63 
Μπαταρίες 
2Α  

Συσκ. 
10 τεμ. 

5,00     6 30,00       
 

  
 6 30,00 

64 
Μπαταρίες 
3Α  

Συσκ. 
10 τεμ. 

5,00     7 35,00       
 

  
 7 35,00 

65 

Ταπέτo 
εισόδου 
αντιολισθητικ
ό με λάστιχο 
70χ100  

τεμ. 

6,00             

 

  

   

66 Μπατονέτες 
Συσκ. 
100 
τεμ. 

1,00             
 

  

   

67 
Οδοντογλυφί
δες  

Συσκ. 
500 
τεμ. 

0.90             
 

  

   

68 
Ποτήρια 
πλαστικά  

Συσκ. 
50 τεμ. 

1,50             
 

  
   

69 
Ποτήρια 
χάρτινα  

Συσκ. 
50 τεμ. 

2,50             
 

  
   

70 
Φίλτρα καφέ 
1Χ4 

τεμ. 
1,20             

 
  

   

71 
Φιαλίδιο 
βουτανίου 
120 gr. 

τεμ. 
1,30             

 
  

   

72 
Φιαλίδιο el 
Greco 450 
gr. 

τεμ. 
5,20             

 
  

   

73  
Λεκάνη 
πλαστική 
20 lt 

τεμ. 
2,50             

 

  

   

74 
Λεκάνη 
πλαστική 
10lt 

τεμ. 
1,60       2 3,20     

 

  

 2 3,20 
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75 
Μανταλάκια 
ξύλινα  

Πακέτ
ο των 
100 
τεμ. 

3,00             

 

  

   

76 

Απλώστρα 
μεταλλική 
πτυσώμενη 
,σταθερή με 
φτερά και 
συνολικό 
διαθέσιμο 
μήκος 
απλώματος 
20m   

τεμ. 

15,00             

 

  

   

77 
Μανταλάκια 
πλαστικά 

Πακέτ
ο 10 
τεμ. 

1,30             

 

  

   

78  

Σύρμα 
απλώματος 
ρούχων 
από σύρμα 
επενδυμένο 
με 
πλαστικό 
10 μέτρων 

τεμ. 

0,70             

 

  

   

79 
Σύρμα ψιλό 
κατσαρόλα
ς 

τεμ. 
0,50             

 

  

   

80 
Παγοκυψέλ
ες 

τεμ. 
1,50             

 
  

   

81 

Κοντάρι 
μεταλλικό 
για σκούπα 
1.25 cm  

Τεμ. 

0,60             

 

  

   

82 
Κοντάρι 
μεταλλικό 
για 

Τεμ. 
0,60             
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σφουγγαρί
στρας  1.25 
cm  

83 

Ρακλέτα 
πατώματος 
καθαριστικό 
δαπέδου 
μεταλλικό 
βιομηχανικ
ό 80cm  

Τεμ. 

6,00             

 

  

   

84 

Πετσέτα 
απορροφητ
ική ρολό 14 
μέτρων 
τύπου 
wettex  

τεμ 

5,80             

 

  

   

85 

Δοχείο 
απορριμμάτ
ων με 
πεντάλ 60lt 
μεταλλικό 

Τεμ. 

22,00             

 

  

   

                      

 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ  

 
 84 224.

50 
108 370,30 177 501.6

0 
111 245.0

0 
7 10.

20 
  

12 
9,40  

 499 1.358,00 

 
Φ.Π.Α. 
24% 

 
  53.8

8 
 88,87  120.3

8 
 58,85  2,4

5 
  

 
2,25  

  325.92 

 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΑΔΑΣ Γ 

 
  278.

38 
 459,17  621.9

8  
 304,0

5 
 12,

65 
  

 
11,6

5 
 

  1.683.92 

 

ΟΜΑΔΑ Δ ΣΑΚΟΙ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  

 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ
ΑΔΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙ
ΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ
Σ ΚΑΙ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ

ΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΕΠ 

ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΓΡΑ
ΜΜΑΤΙΣ

ΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 
Δ 
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ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΖΩΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ   ΟΡΓΑΝΩΣ
ΗΣ ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦ
ΟΡΙΚΗΣ  

Α/
Α  

ΕΙΔΟΣ  

ΜΟΝΑ
ΔΑ 

ΜΕΤΡ
ΗΣΗΣ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ
ΑΔΟΣ 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ  

ΚΑΘ
ΑΡΗ  

ΑΞΙ
Α € 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ  

ΚΑΘΑΡ
Η  

ΑΞΙΑ € 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ  

ΚΑΘΑ 

ΡΗ  

ΑΞΙΑ 
€ 

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 

ΚΑΘΑ 

ΡΗ  

ΑΞΙΑ 
€ 

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 

ΚΑΘΑ 

ΡΗ  

ΑΞΙ
Α € 

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 

ΚΑΘΑ 

ΡΗ  

ΑΞΙΑ 
€ 

ΠΟΣ
ΟΤΗ
ΤΑ  

ΚΑΘΑΡ
Η  

ΑΞΙ
Α € 

ΠΟ
ΣΟ
ΤΗ
ΤΑ  

ΚΑΘΑ 

ΡΗ  

ΑΞΙ
Α € 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΩ

Ν 

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ 

ΑΞΙΑ € 

1 

Σάκοι 
απορ/των 
πλαστικοί 
0,90x1,10 

Κιλό 

2,00   5.000 10.000,0
0 

65 130,0
0 

50 100,0
0 

1 2,0
0 

  

 

  

 

5.116 
10.232,0

0 

2 

Σάκοι 
απορ/των 
πλαστικοί 
0,65x 0,90 

Κιλό 

1,80             

 

  

 

  

3 

Σακούλες ( 
τσάντες 
πλαστικές) 
φανελακια 
υψος 0,40 

κιλό 

2,30     5 11,50       

 

  

 

5 11,50 

4 

Σακούλες 
απορριμμάτω
ν Μικρές 
(0,50χ0,50)  

κιλό 

2,50   2.500 6.250         

1 

2,50  

 

2.501 6.252.50 

5 

Σακούλες 
απορριμμάτω
ν κήπου 
γίγας 

κιλό 

3,00             

 

  

 

120 360,00 

6 

Σάκοι 
απορ/των 
πλαστικοί 
0,90x1,30 

κιλό 

2,50             

 

  

 

  

7 
Σακούλες 
γραφείου 

Ρολό 
20 

1,30             
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46Χ56 τεμ. 

8 
Σακούλες 
απορριμμάτ
ων 60Χ40 

κιλό 
2,40             

 

  

 

  

9 

Σάκοι 
κορδόνι 
γίγας 
0,70Χ0,95 

πακέτ
ο 

1,30             

 

  

 

  

10 

Σάκοι 
κορδόνι 
maxi 
0,52X0,75  

πακέτ
ο 

0,90             

 

  

 

  

11 

Σακούλες 
τσάντες 
πλαστικές 
φανελάκι 
(διαστάσεω
ν 
50Χ30Χ60) 

κιλό 

3,50     60 210,0
0 

      

 

  

 

60 210,00 

  κιλό 
   7.500 16.250,0

0 
130 351,5

0 
50 100,0

0 
1 2,0

0 
  

1 
2,50  

 
7.802 

17.079,0
0 

  

Τεμ 
(πακέτ

α ή 
ρολό) 

             

 

  

 

  

 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ  

 
    16.250,0

0 
 351,5

0 
 113,0

0 
 2,0

0 
  

 
2,50  

 
8.052 

17.079,0
0 

 
Φ.Π.Α. 
24% 

 
    3.900,00  84,36  27,12  0,4

8 
  

 
0,60  

 
 4.098.96 

 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΑΔΑΣ Δ 

 
    20.150,0

0 
 435,8

6 
 140,1

2 
 2,4

8 
  

 
3,10  

 
 

21.177.9
6 
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ΟΜΑΔΑ E 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 

ΚΑΔΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ
ΑΔΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙ
ΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ
Σ ΚΑΙ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΖΩΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ

ΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΕΠ 

ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΓΡΑ
ΜΜΑΤΙΣ

ΜΟΥ 
ΟΡΓΑΝΩΣ

ΗΣ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦ
ΟΡΙΚΗΣ  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 
E 

Α/
Α  

ΕΙΔΟΣ  

ΜΟΝΑ
ΔΑ 

ΜΕΤΡ
ΗΣΗΣ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ
ΑΔΟΣ 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ  

ΚΑΘ
ΑΡΗ  

ΑΞΙ
Α € 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ  

ΚΑΘΑΡ
Η  

ΑΞΙΑ € 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ  

ΚΑΘΑ 

ΡΗ  

ΑΞΙΑ 
€ 

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 

ΚΑΘΑ 

ΡΗ  

ΑΞΙΑ 
€ 

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 

ΚΑΘΑ 

ΡΗ  

ΑΞΙ
Α € 

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 

ΚΑΘΑ 

ΡΗ  

ΑΞΙΑ 
€ 

ΠΟΣ
ΟΤΗ
ΤΑ  

ΚΑΘΑΡ
Η  

ΑΞΙ
Α € 

ΠΟ
ΣΟ
ΤΗ
ΤΑ  

ΚΑΘΑ 

ΡΗ  

ΑΞΙ
Α € 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΩ

Ν 

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ 

ΑΞΙΑ € 

1 

Υγρό 
καθαριστικό 
κάδων 
απορριμμάτ
ων 

Τεμ. 
10 

κιλών 
22,00 

   

240 

 

 

        

 

  

 

240 5.280 

 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ  

 
   

240 5.280,00 
        

 
  

 
240 5.280,00 

 
Φ.Π.Α. 
24% 

 
    1.297,20         

 
  

 
 1.267,20 

 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΑΔΑΣ Ε 

 
    6.547,20         

 
  

 
 6.547,20 

 

                                                                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 26-07-2015 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                   Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ                      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ  
     ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                        ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»       
                                                                   
                                                                              ΑΡ. ΠΡΟΜ.: 52/2016 
       ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 158.484,65 € 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο  (Αντικείμενο της προμήθειας) 

Η συγγραφή αυτή αφορά την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και 

λοιπών ειδών παντοπωλείου». Τα υπό προμήθεια προϊόντα που αφορούν τα είδη 

καθαριότητας και ευπρεπισμού πρόκειται να καλύψουν τις λειτουργικές ανάγκες των 

Υπηρεσιών του Δήμου  Παλλήνης, του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και 

Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης», της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού, 

Πολιτισμού, Περιβάλλοντος του Δήμου Παλλήνης, του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλλήνης», του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλλήνης», αντίστοιχα τα λοιπά είδη 

παντοπωλείου τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Παλλήνης καθώς 

και του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου 

Παλλήνης». 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο (Ισχύουσες διατάξεις) 

Η εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία διενέργειας 

ηλεκτρονικού ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού με ηλεκτρονικές σφραγισμένες 

προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή ανά 

ομάδα, σύμφωνα με: 

1. Τη με αριθμό 11389/93 απόφαση του ΥΠ. ΕΣ. Περί ΕΚΠΟΤΑ. 

2. Τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας. 

3. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις 

Συναφών Θεμάτων και όπως ισχύει. 

4. Την απόφαση 2/45564/0026/01 του Υπουργείου Οικονομικών, περί αυξήσεως 

και ορισμού σε ευρώ των χρηματικών ποσών του Άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 

2362/95. 

5. Του Ν. 3852/07-06-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

6. Την από 12/12/2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 240) άρθρο 4 

παρ. 1 η οποία κατακυρώθηκε με τον Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18). 

7. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας, 

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» και όπως 

ισχύει. 

8. Των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα 

εκτέλεσης της προμήθειας. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο (Συμβατικά στοιχεία) 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

 Η τεχνική έκθεση – Τεχνική Περιγραφή 

 Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

 Η συγγραφή υποχρεώσεων 
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 Τιμολόγιο προσφοράς 

 Σύμβαση 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο (Υποβολή προσφορών) 

1. Θα γίνονται δεκτές προσφορές για μία ή περισσότερες ομάδες, υπό την προϋπόθεση 

ότι στην προσφορά του υποψηφίου αναδόχου θα περιλαμβάνεται το σύνολο των 

ειδών κάθε ομάδας. 

2. Τα προϊόντα καθαριότητας θα αναγράφονται στα ελληνικά, η σύσταση και τα κατ’ 

αναλογία επί μέρους συστατικά τους, τυχόν επισημάνσεις, προειδοποιήσεις κ.λπ. 

3. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε € για παράδοση του εμπορεύματος στους χώρους 

των Διαφόρων Υπηρεσιών του Δήμου, θα αναγράφονται δε αριθμητικώς και θα 

είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της προμήθειας και για κανένα 

λόγο δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση. 

Η τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά για κάθε μονάδα χωριστά. 

ΑΡΘΡΟ 5 (Εγγυήσεις) 

Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα αναλογεί σε ποσοστό 0,5 τοις εκατό (%)επί 

του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α., εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για 

το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 0,5% της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα ή ομάδες ειδών 

της μελέτης. 

Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε το 

αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προμήθειας, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της 

προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 

υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος 

στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία 

ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του 

διαγωνισμού σε αυτόν, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης της που θα αναλογεί στο 5 (πέντε) τοις εκατό (%) 5% του καθαρού 

ποσού της σύμβασης (χωρίς τον Φ.Π.Α.) 

 

ΑΡΘΡΟ  7 (Περιεχόμενο  τιμών) 

 

Η τιμή της προσφοράς θα είναι σε ευρώ, για παράδοση του είδους σε χώρο που θα 

υποδείξει ο Δήμος και θα ορίζεται στη σύμβαση και περιλαμβάνει: 

1) Όλες τις επιβαρύνσεις (φόρους, δασμούς, μεταφορικά κ.λπ.) οι οποίες βαρύνουν 

εξολοκλήρου τον προμηθευτή 

2) Τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν επίσης τον προμηθευτή 

3) Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ 

Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, χωρίς όρους 

αναπροσαρμογής, άλλως θα απορριφθεί ως απαράδεκτη.  

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   

 

ΑΡΘΡΟ 8  (ΔΕΙΓΜΑΤΑ) 

Κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να 

ζητήσει από τους συμμετέχοντες την προσκόμιση δειγμάτων για όποιο είδος κριθεί 

απαραίτητο.  

Η δαπάνη αποστολής καθώς και έλεγχος ικανοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών 

του κάθε υλικού από αναγνωρισμένο εργαστήριο, βαραίνουν τον προμηθευτή. 

  

ΑΡΘΡΟ 9  (ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)  

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει προσφορά για μία ή 

περισσότερες ομάδες, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται 

το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας. 
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ΑΡΘΡΟ 6ο   (Κατακύρωση - Σύμβαση) 

Ο ανακηρυχθείς προμηθευτής υποχρεούται να υπογράψει τη σύμβαση σε προθεσμία όχι 

μικρότερη των πέντε (5) ούτε μεγαλύτερη των δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 

σ’ αυτόν της ανάθεσης της προμήθειας. Με την ανακοίνωση της ανάθεσης στον 

προμηθευτή η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που 

ακολουθεί έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  (Χρόνος – Τρόπος Παράδοσης) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει δείγματα από όλα τα είδη που απαιτούνται 

στην υπηρεσία για έλεγχο πριν την υπογραφή της σύμβασης.  

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει α. για τον Δήμο Παλλήνης μετά την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης άπαξ ή τμηματικά αλλά σε κάθε περίπτωση το 

σύνολο του προμηθευομένου υλικού θα έχει παραδοθεί εντός δώδεκα μηνών από την 

υπογραφή της σύμβασης και β. για το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και 

Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης», της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού, 

Πολιτισμού, Περιβάλλοντος του Δήμου Παλλήνης, το Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλλήνης», το Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλλήνης», καθώς και τα λοιπά είδη 

παντοπωλείου των αντίστοιχων ανάγκων του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου 

Παλλήνης καθώς και του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής 

Μέριμνας Δήμου Παλλήνης επίσης μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 

τμηματικά σε δώδεκα (12) μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων. Η  παράδοση 

των ειδών θα γίνεται εντός  πέντε (5) ημερών από την ημέρα της παραγγελίας. Για την 

παραλαβή θα ενημερώνεται η Επιτροπή Παραλαβής δύο (2) ημέρες πριν από την 

ημερομηνία παράδοσης, η οποία θα γίνεται στους χώρους των διαφόρων υπηρεσιών 

του Δήμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 (Περιεχόμενο τιμών) 

Στη συνολική τιμή κάθε προσφοράς περιλαμβάνονται όλες γενικά οι κρατήσεις και  

δαπάνες για την εν λόγω προμήθεια μεταφορά και παράδοση των υλικών. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 ( Παραλαβή των υλικών) 

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από νόμιμη επιτροπή του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. 

καθώς και της Κοινωφελούς αντίστοιχα. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να 

αντικαταστήσει κάθε ελαττωματικό υλικό ή τεμάχιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο (Ποινικές ρήτρες-Έκπτωση του αναδόχου) 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 33 και 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο (Τρόπος πληρωμής) 

Η πληρωμή της αξίας κάθε παράδοσης, θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε 

τιμολογίου και αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής 

παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές.  

 

ΑΡΘΡΟ 10ο  (Τροποποίηση σύμβασης) 

Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί όταν αυτό προβλέπεται από τους συμβατικούς 

όρους ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο τα συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από 

γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης. Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα 

στο κάθε φορέα (Δήμο, Κοινωφελή ή ΝΠΔΔ), με έγκριση του αρμοδίου οργάνου, να 

τροποποιήσει τις αρχικές ποσότητες των προϋπολογισμών με τη προϋπόθεση ότι δεν θα 

επιφέρει αλλαγή στο συνολικό προϋπολογισμό. 

                                                                               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 26-07-2015 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                   Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ                      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ  
     ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                        ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»       
                                                                   
                                                                              ΑΡ. ΠΡΟΜ.: 52/2016 
       ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 158.484,65 € 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΕΡΑΚΑ   

   

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ & ΑΡΚΑΔΙΑΣ 210 66.12.076 

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ & ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 210 66.12.222 

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΙΑΟΥΛΗ & ΓΚΟΥΡΑ 210 60.48.141 

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑ & ΦΡΥΝΗΣ 210 60.47.562 

5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΥΤΣΟΥ 210 60.49.553 

6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΑΓ.Ι.ΘΕΟΛΟΓΟΥ & 
ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ 210 66.14.104 

7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ & 
ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ 210 66.18.889 

8o NΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ     210 66.18.135 

     

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΙΤΩΛΙΑΣ 2 210 66.10.426 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ & ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 210 66.11.100 

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΙΑΟΥΛΗ & ΜΠΟΤΣΑΡΗ 210 66.12.479 

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΡΥΝΗΣ & ΟΔΥΣΣΕΑ 210 66.14.042 

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ & ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 210 66.11.100 

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΡΟΜΗΛΑ 210 60.49.631 

      

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-
ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ  210 66.16.130 

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ  
ΑΓ.Ι.ΘΟΕΛΟΓΟΥ & ΑΓ. 
ΛΑΥΡΑΣ 210 66.13.655 
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2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ  
ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΑ & 
ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΑ 210 60.48.139 

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΚΕΑΣ & ΣΕΡΙΦΟΥ 210 60.48.825 

      

1ο ΛΥΚΕΙΟ 
ΑΓ.Ι.ΘΕΟΛΟΓΟΥ & 
ΔΕΡΒΑΝΑΚΙΩΝ 210 66.11.041 

2ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΑΣ & ΣΕΡΙΦΟΥ 210 60.47.204 

      

ΣΧΟΛΕΙΑ 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ   

   

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 1 210 66.67.690 

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 210 66.67.177 

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΥ 9 210 66.55.282 

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Λ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ 210 66.68.203 

5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΗΝΟΥ 1 210 60.33.346 

6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ-ΠΑΝΟΡΑΜΑ 210 66.65.355 

7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 210 60.33.735 

8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΕΜΙΝΓΚ 15, ΚΑΝΤΖΑ    210 60.42.820 

9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΑΡΡΩΝ    210 60.34.407 

      

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & 
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 210 66.65.387 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 7 210 66.69.240 

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑ 2 210 6655282 

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ 210 66.67.489 

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΜΟΔΙΟΥ 20 210 60.42.600 

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΡΑΤΟΥΣ-ΠΑΝΟΡΑΜΑ 210 60.30.698 

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΛΟΥΤΡΟ   210 60.32.240 

      

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ  
16ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. 
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 210 66.66.876 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ 210 66.55.195 

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ  
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΤΙΤΟΥ 
ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ  210 60.33.850 

ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

16ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. 
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ    210 66.66.784 
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ΜΟΥΣΙΚΟ-
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΘΕΣΗ ΜΑΡΙΖΑ 210 66.64.189 

      

1ο ΛΥΚΕΙΟ 
16ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. 
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 210 66.65.316 

2ο ΛΥΚΕΙΟ 
ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ & 
ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ 210 66.55.305 

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ 
16ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. 
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ   210 66.69.664 

ΜΟΥΣΙΚΟ-
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΘΕΣΗ ΜΑΡΙΖΑ   210 66.64.189 

   

ΣΧΟΛΕΙΑ 
ΑΝΘΟΥΣΑΣ   

   

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΞΑΝΘΗΣ & 
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ   210 66.68.577 

      

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΞΑΝΘΗΣ & 
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ   210 66.65.056 

      

ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΑΡΓΟΥΣ   210 60.33.973-4 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ  
     ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                        ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»       
                                                                   
                                                                              ΑΡ. ΠΡΟΜ.: 52/2016 
       ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 158.484,65 € 
 
 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Της επιχείρησης ……………..………………………………………………………, 

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

Α.Φ.Μ. …….……………, Δ.Ο.Υ. .……………….., τηλέφωνο ..…………………., 

fax ……..………….. 

 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Προς τον Δήμο Παλλήνης  
Έλαβα γνώση του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών που αφορά την 

«Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και λοιπών ειδών 
παντοπωλείου». Τα υπό προμήθεια προϊόντα που αφορούν τα είδη 
καθαριότητας και ευπρεπισμού πρόκειται να καλύψουν τις λειτουργικές 
ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου  Παλλήνης, του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός 
Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης», της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος του 
Δήμου Παλλήνης, του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Δήμου Παλλήνης», του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλλήνης», καθώς και τα λοιπά 
είδη παντοπωλείου τις αντίστοιχες ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του 
Δήμου Παλλήνης καθώς και του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής 
και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης». και προσφέρω τα παρακάτω 
είδη: 
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ΟΜΑΔΑ Α 
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ, 

ΣΑΠΟΥΝΙΑ KAI ΥΓΡΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ 

ΠΙΑΤΩΝ 

  
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ
ΑΔΟΣ 

ΟΜΑΔΑ Α1 ΝΠΔΔ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Α2 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Α3 ΝΠΔΔ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Α4 ΝΠΔΔ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Α5 ΔΗΜΟΣ 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑ 
ΔΑ 

ΜΕΤΡΗ 
ΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ
ΑΔΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ € 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ € 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ € 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ € 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ € 

ΣΥΝΟ 
ΛΟ 

ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ € 

1 

Υγρό 
καθαρισμού 

Γενικής 
Χρήσης με 

αντλία 

Τεμ. 
750 ml 

 75       

 

    55  130  

2 

Υγρό 
καθαρισμού 

Γενικής 
Χρήσης 

Τεμ. 4lt  119  150  160  220  136  785  

3 
Υγρό 

καθαρισμού 
δαπέδου 

Τεμ. 4lt  67  50  430  220  109  876  

4 
Υγρό 

καθαρισμού 
δαπέδου 

Τεμ.1 lt              56  56  

5 

Πολυκαθαριστι
κό υγρό 

αντίστοιχο 
swaz 

Τεμ. 4lt  20  40  200  42  45  347  

6 
Κρέμα 

καθαρισμού 
τύπου Zif 

Τεμ.750 
ml 

 110  60     26  104  300  
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7 
Υγρό 

καθαρισμού 
τζαμιών 

Τεμ. 
750 ml 

 9     40  16  16  81  

8 
Υγρό 

καθαρισμού 
τζαμιών 

Τεμ. 4 lt  62  40  100  22  32  256  

9 

Υγρό 
καθαρισμού 
Antigraffiti 

σπρευ 

Τεμ. 
500 ml 

 15  10  30  22  20  97  

10 
Υγρό 

καθαρισμού 
Antigraffiti 

Τεμ. 4 lt  8        16     24  

11 
Υγρό 

καθαρισμού 
μοκετών 

Τεμ.1 lt  16     100        116  

12 

Υγρό 
καθαρισμού 

ξύλινων 
δαπέδων 

Τεμ. 4 lt                 0  

13 

Υγρό 
καθαρισμού 
φούρνου & 

εστιών 

Τεμ. 
750ml 

 28              28  

14 

Υγρό 
κρεμοσάπουνο 

χεριών με 
αντλία 

Τεμ. 
500 ml 

 13           47  60  

15 
Υγρό 

κρεμοσάπουνο 
χεριών 

Τεμ. 4 lt  80  50  1.400  80  139  1749  
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16 

Αλκοολουχο 
διάλυμα - 

Αντισηπτικό 
χεριών 

τεμ. 4 lt  25  10  120     54  209  

17 
Σαμπουάν 

παιδικό 
Τεμ. 

750 ml 
 15              15  

18 
Αφρόλουτρο 

βρεφών 
Τεμ. 

750 ml 
 44              44  

19 
Υγρό 

καθαρισμού 
πιάτων 

Τεμ. 
750 ml 

 3     80     21  104  

20 
Υγρόκαθαρισμ

ού πιάτων 
Τεμ. 4 lt  111        10  6  127  

21 
Υγρή Χλωρίνη 
παχύρρευστη 
(με άρωμα) 

Τεμ. 2 lt           16  132  148  

22 
Υγρή Χλωρίνη 
παχύρρευστη 
(με άρωμα) 

Τεμ. 4 lt  150  300  430  112  135  1127  

23 

Καθαριστικό 
αλάτων με 

αντλία Τυπου 
viakal 

Τεμ. 
500 ml 

 48  60     2  17  127  

24 

Απολυμαντικό 
επιφανειών 

τύπου 
DETTOL 

Τεμ. 1 lt  55  

     

 19  77  151  
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25 

Απολυμαντικό 
επιφανειών 

τύπου 
DETTOL 

Τεμ. 4 lt  25     80     3  108  

26 

Υγρό 
καθαρισμού 
WC Τύπου 

'παπι" 

Τεμ. 
750ml 

 177  60  80  24  95  436  

27 
Σκόνες 

πλυντηρίου 
ρούχων 

Τεμ. 6 
kg 

 67              67  

28 
Λευκαντικό 

ρούχων 
(σκόνη) 

Τεμ. 50 
γρ. 

 150              150  

29 
Μαλακτικό 

ρούχων 
Τεμ.2lt  153              153  

30 
Σκόνες 

αποφρακτικές 
τύπου Tuboflo 

Τεμ. 60 
gr 

 63  30        30  123  

31 

Υδροχλωρικό 
οξύ (Aq. For.) 
διαβρωτικό με 

άρωμα 

Τεμ. 
450ml 

 7  15     21  9  52  

32 
Αποσμητικό 

λεκάνης 
Τεμ.  2  200        100  302  

33 
Spray τύπου 

detol 
Τεμ. 

500ml 
             10  10  

34 

Απολυμαντικό 
για τουαλέτες 
(ταμπλέτες) 

Τεμ.              4  4  
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35 

Καθαριστικό 
για ξύλινα 

έπιπλα 

Τεμ. 
400ml 

             12  12  

36 

ΥΓΡΟ 
πλυντηρίου 
πιάτων – 
ποτηριών 

κ.λ.π. σκευών 
μαγειρείου 

τεμ. 22 
Kg 

 30              30  

37 

ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ 
– λαμπρυντικό 

πλυντηρίου 
πιάτων 

τεμ. 19 
Kg 

 28              28  

38 
Αλάτι 

πλυντηρίου 
πιάτων 

τεμ. 1 
κιλού 

 19              19  

39 

Απορρυπαντικ
ό πλυντηρίου 

πιάτων σε 
κάψουλες 

Συσκ.με 
30 

κάψουλ
ες 

 108              108  

40 
Λαμπρυντικό 
για πλυντήριο 

πιάτων 

Τεμ 
500ml 

 12              12  

                          

  ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ     1.914  1.075  3.250  868  1.464  8.571  

  Φ.Π.Α. 24%                       

  
ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΑΣ Α 
                      

                               

                

ΑΔΑ: 66Λ4ΩΞΚ-7Ξ6



100 
 

ΟΜΑΔΑ Β ΧΑΡΤΙΚΑ   
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ
ΑΔΟΣ 

 

ΟΜΑΔΑ Β2 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Β3 ΝΠΔΔ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Β4 ΝΠΔΔ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Β5 ΔΗΜΟΣ 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑ 
ΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣ
ΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ
ΑΔΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ € 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ € 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ € 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ € 

ΣΥΝΟ 
ΛΟ 

ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ € 

1 
Χαρτί ρολό 
κουζίνας 

Τεμ.1 
kg 

 450  500  1.500  325  328  3103  

2 Χαρτί υγείας 
Πακ. 12 
ρολών 

 500     100  362  117  1079  

3 Χαρτί υγείας 
Πακ. 40 
ρολών 

 20  200  500     68  788  

4 

Χαρτί υγείας 
ρολλό 

επαγγελματικό 
140μ 

Πακ. 12 
ρολών 

 50        240  293  583  

5 
Χαρτοβάμβακα

s 
Τεμ. 5 

kg 
             2  2  

6 
Χαρτοπετσέτες 
διπλά φύλλα 

Τεμ. 
130 γρ. 

 1350  30        37  1417  

7 

Χειροπετσέτες, 
ZIK - ZAK 

κιβώτιο με 20 
πακέτα Χ200 
φύλλα (4.000 

φύλλα ανά κιβ.) 

Κιβωτιο 
των 

4000 
τεμ. 

 44     200  60  87  391  

8 
Χειροπετσέτες, 

ρολό 
Τεμ. 

500 γρ. 
             3  3  
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9 
Χάρτινα 

τραπεζομάντηλ
α 100x130 

Συσκ. 
50 τεμ. 

 8  5           13  

10 

Χειροπετσέτες, 
531134 

πράσινες 
κιβώτιο με 20 
πακέτα Χ200 

φύλλα 

Κιβώτιο 
4.000 
τεμ. 

    20           20  

  ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ    2.422  755  2.300  987  935  7.399  

  Φ.Π.Α. 24%                       

  
ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  

                      

11 
Πάνες βρεφών 

8-18 kg 

Συσκευ
ασία 48 

τεμ. 
 782       

 
      782  

12 
Πάνες βρεφών 

12-25 kg 

Συσκευ
ασία 48 

τεμ. 
 1200       

 
      1200  

  ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ     1.982              1.982  

  Φ.Π.Α. 24%                       

  
ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  

    4.404  755  2.300  987  935  9381  

  
ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΑΣ Β 
                      

ΟΜΑΔΑ Γ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΕΙΔΗ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

  
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ
ΑΔΟΣ 

ΟΜΑΔΑ Γ1 ΝΠΔΔ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Γ2 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Γ3 ΝΠΔΔ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Γ4 ΝΠΔΔ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Γ5 ΔΗΜΟΣ 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ 

Α/
Α 

ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑ 
ΔΑ 

ΜΕΤΡΗ 
ΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ
ΑΔΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ € 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ € 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ € 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ € 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ € 

ΣΥΝΟ 
ΛΟ 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ € 
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1 

Ανταλλακτικό 
επαγγελματικής 
σφουγγαρίστρας 
με κλιπ - κρόσια 

400 γρ. 

τεμ  58  60  40  32  2  192  

2 

Κλιπ 
επαγγελματικής 
σφουγγαρίστρας 

που να 
προσαρμόζονται 

σε κοντάρι 

τεμ  26     45  22  3  96  

3 

Ανταλλακτικό 
σφουγγαρίστρας 

απλής με 
μικροινες 

τεμ  120  60  50  26  54  310  

4 

Κοντάρι 
μεταλικό επαγγ. 
σφουγγαρίστρας 

με κεφαλή 

τεμ  43  20  40  42  4  149  

5 
Κοντάρι 

σφουγγαρίστρας 
οικιακής χρήσης 

τεμ  85     150  32  35  302  

6 
Κοντάρι 

παρκετέζας 
τεμ  4        16     20  

7 
Κοντάρι 

διαφόρων 
τύπων 

τεμ  20  30        9  59  

8 

Ανταλλακτικό 
σκούπας με 

τρίχα οικιακής 
χρήσης 

τεμ  73  30  50  44  17  214  

9 
Ανταλλακτικό 
σκούπας με 

σκληρή τρίχα 
τεμ  21  20  50  12  4  107  

10 
Σκούπες 

χόρταρινες με 
κοντάρι 

τεμ  10  
  

 
  

 16  1  27  
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11 
Παρκετέζα ΜΟΠ 

με κοντάρι 
τεμ  10        16     26  

12 

Ανταλλακτικό 
βάσης 

παρκετέζας 80 
εκ 

τεμ.  13           2  15  

13 
Ρακλέτα 

δαπέδου για 
νερά 60 εκ. 

τεμ.  13        14  1  28  

14 

Κουβάς 
σφουγγαρίσματο

ς με στίφτη 
απλός με 

ροδάκια 15 lt 

τεμ 15lt  18  7  10     22  57  

15 

Κουβάς 
σφουγγαρίσμα 

τος 25 lt με 
πρέσα και βάση 

με ρόδες. 

τεμ 25lt  10  3  30     4  47  

16 Φαράσι κοντό τεμ  7        24  1  32  

17 
Φαράσι με 

κοντάρι 
τεμ.  10  30  45  13  26  124  

18 
Ξύστρα 

πατώματος 
τεμ  14  6  35     1  56  

19 Ξύστρα τζαμιών τεμ  10     35     1  46  

20 

Βούρτσα χαλιών 
με σκληρή τρίχα 

μεγάλης 
αντοχής 

τεμ  9     50        59  

21 

Αράχνη 
επαγγελματική 
με τηλεσκοπικό 

κοντάρι 

τεμ  10           1  11  

22 
Ξεσκονόπανα 

Νο 3 
τεμ  43     100  46  20  209  
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23 

Ξεσκονιστήρι 
ηλεκτροστατική 
με λαβή τύπου 

swiffer 

ΣΕΤ  12        34  5  51  

24 

Ανταλλακτικά 
πανακια για 
ξεσκονιστήρι 
ύπου swiffer 

Πακέτο 
20 τεμ. 

 27        24  5  56  

25 
Πετσέτα 

απορροφ. Νο 3 
τεμ  282     50  36  17  385  

26 

Πετσέτα 
απορροφ. Ρολό 

1,5 μ τύπου 
Vetex 

τεμ.  64           15  79  

27 
Πετσέτα 

microfibra Νο 3 
τεμ.  70        12  19  101  

28 
Σφουγγαράκια 
για πιάτα με 

fibra 
τεμ  283  200  50     36  569  

29 
Σφουγγαράκια 
νικέλινα τύπου 

nanas 
τεμ  159           7  166  

30 
Σφουγγαράκια 
άσπρα (γόμες) 

τεμ.  87     100  16  19  222  

31 

Δοχείο 
απορριμμάτων 

μπάνιου με 
πεταλ ποδιού 12 

lt 

τεμ.  9     50  16  3  78  

32 

Δοχείο 
απορριμμάτων 
με πεντάλ 60 lt 

μεταλλικό 

Τεμ.     4           4  

33 

Κάδοι 
σκουπιδιών 

γραφείου 
πλαστικός 
ανοιχτός 

τεμ.  16     50  12  22  100  
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34 
Κάδοι απορ/των 
με καπάκι allé -

retour 25lt 
τεμ.  9     40     2  51  

25 

Δοχείο 
απορριμμάτων 

με πετάλ ποδιού 
12lt 

τεμ  5           1  6  

36 

Δοχείο 
απορριμμάτων 

με πετάλ ποδιού 
6lt 

τεμ.  14           5  19  

37 
Θήκη για 

χειροπετσέτες 
ζικ ζακ 

τεμ.  9        12  6  27  

38 
Σκουπάκι 

πλαστικό & θήκη 
wc ΣΕΤ (pigal) 

τεμ  25  4  60     8  97  

39 
Αποφρακτήρας 

βεντούζα 
μεγάλος 

τεμ  5  4           9  

40 
Αποφρακτήρας 
βεντούζα μικρός 

τεμ  8              8  

41 
Τζαμοκαθαριστή
ς με κονταρι 1μ. 

τεμ  11     30     2  43  

42 
Ψεκαστήρας 

πλαστικός 750 
ml 

τεμ  24     30     2  56  

43 

Γάντια λάτεξ 
(διαφορα 

μεγέθη) (1χ 100 
τεμ). 

Κουτί 
100 τεμ. 

 337  40  100  44  27  548  

44 
Γάντια διαφανή 
μιας χρήσεως 

Κουτί 
100 τεμ. 

 76     100  12  9  197  

45 

Γάντια ελαστικά 
κουζίνας 
(διαφορα 
μεγέθη) 

ζεύγος  94     80  22  31  227  
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46 
Γάντια φούρνου 

(πιάστρες) 
ζεύγος  18     40        58  

47 Εντομοκτόνο 
Τεμ 400 

ml 
 19  5        10  34  

48 
Κατσαριδοκτόνο 

σπρέϊ 
Τεμ 400 

ml 
 18  5        8  31  

49 
Σακούλες 
τροφίμων 
μεσαίες 

Πακέτο 
των 20 

τεμ. 
 63           0  63  

50 
Σακούλες 
τροφίμων 
μεγάλες 

Πακέτο 
– ρολό 
25 τεμ. 

 102           0  102  

51 

Ταπέτo εισόδου 
αντιολισθητικό 

με λάστιχο 
70χ100 

τεμ.  20  4  100     0  124  

52 
Σύρμα ψιλό 
κατσαρόλας 

τεμ.  5              5  

53 
Κοντάρι 

μεταλλικό για 
σκούπα 1.25 cm 

Τεμ.     10           10  

54 
Κοντάρι 

μεταλλικό για 
σκούπα 1.25 cm 

Τεμ.     10           10  

  ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ    2.498  552  1.610  595  467  5.722  

  Φ.Π.Α. 24%                      

  

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΑΣ Γ 
                     

1 Βαμβάκι 70 γρ. τεμ  1298     400     0  1698  

2 
Αλκοολούχος 
λοσιόν 93% 

τεμ 430 
ml 

 30           2  32  

3 
Οινόπνευμα 

φωτιστικό μπλε 
τεμ 430 

ml 
 53     80  16  0  149  
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4 
Μωρομάντηλα 
μιας χρήσης 

συσκ.72 
φύλλων 

 536     150     0  686  

5 
Κουταλάκια 

γλυκού 
πλαστικά 

πακέτο 
100 τεμ. 

 12           3  15  

6 
Καλαμάκια 
πλαστικά 
σπαστά 

πακέτο 
100 τεμ 

 69           1  70  

7 Αλουμινόχαρτο 
Συσκ. 
30 m 

 131  

  

 

  

 

  

 1  132  

8 
Αντικολλητικό 

χαρτί ψησίματος 

Τεμ. 
ρολό 50 
μέτρων 

 61              61  

9 
Μεμβράνη 
τροφιμων 

Τεμάχιο 
ρολό 30 
μέτρων 

 172  

  

 

  

 

  

 

  

 172  

10 Μπαταρίες 2Α 
Συσκ. 
10 τεμ. 

 26  10        6  42  

11 Μπαταρίες 3Α 
Συσκ. 
10 τεμ. 

 26  10        7  43  

12 
Πιρούνια 
πλαστικά 

Συσκ 
100 τεμ 

 2           3  5  

13 
Ποτήρια 

πλαστικά μεσαίο 
μέγεθος 

Συσκ 
των 50 

τεμ 
 56  1000        4  1060  

14 
Ποτήρια 

πλαστικά μικρό 
μέγεθος 

Συσκ 
των 25 

τεμ 
    200        1  201  
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15 
Πιάτα μεσαία 

πλαστικά 

Συσκ 
των 50 

τεμ 
 31  200        2  233  

16 Μπατονέτες 
Συσκ. 

100 τεμ. 
 10              10  

17 
Οδοντογλυφίδες 

με δύο μύτες 
Συσκ. 

500 τεμ. 
 14              14  

18 
Ποτήρια 
πλαστικά 

Συσκ. 
50 τεμ. 

 33           0  33  

19 Ποτήρια χάρτινα 
Συσκ. 
50 τεμ. 

 12           0  12  

20 
Φίλτρα καφέ 

1Χ4 
τεμ.  43           0  43  

21 
Φιαλίδιο 

βουτανίου 120 
gr. 

τεμ.  104              104  

22 
Φιαλίδιο el 

Greco 450 gr. 
τεμ.  50           0  50  

23 
Λεκάνη 

πλαστική 20 lt 
τεμ.  2              2  

24 
Λεκάνη 

πλαστική 10lt 
Τεμ.  2           2  4  

25 
Μανταλάκια 

ξύλινα 

Πακέτο 
των 100 

τεμ. 
 10              10  

26 

Απλώστρα 
μεταλλική 

πτυσώμενη 
σταθερή με 
φτερά και 
συνολικό 

διαθέσιμο μήκος 
απλώματος 20m   

τεμ.  4              4  

27 
Μανταλάκια 

πλαστικά 
Πακέτο 
10 τεμ. 

 10              10  
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28 

Σύρμα 
απλώματος 
ρούχων από 

σύρμα 
επενδυμένο με 
πλαστικό 10 

μέτρων 

τεμ.  4              4  

29 Παγοκυψέλες τεμ.  5              5  

30 

Ρακλέτα 
πατώματος 
καθαριστικό 

δαπέδου 
μεταλλικό 

βιομηχανικό 80 
cm 

Τεμ.     4           4  

31 

Πετσέτα 
απορροφητική 

ρολό τύπου 
wettex 

Τεμ.     30           30  

  ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ    2.806  1.454  630  16  32  4.938  

  Φ.Π.Α. 24%                       

  

 ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΑΣ Γ 
                      

                          

  
 ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΑΣ Γ  
    5.304  2.006  2240  611  499  10.660  

                                

ΟΜΑΔΑ Δ ΣΑΚΟΙ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

  
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ
ΑΔΟΣ 

ΟΜΑΔΑ Δ1 ΝΠΔΔ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Δ2 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Δ3 ΝΠΔΔ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Δ4 ΝΠΔΔ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Δ5 ΔΗΜΟΣ 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑ 
ΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣ
ΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ
ΑΔΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ € 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ € 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ € 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ € 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ € 

ΣΥΝΟ 
ΛΟ 

ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ € 

1 

Σάκοι 
απορ/των 
πλαστικοί 
0,90x1,10 

Κιλό  125  600  100  108  5.116  6049  

2 

Σάκοι 
απορ/των 
πλαστικοί 
0,65x 0,90 

Κιλό  150        66  0  216  

3 

Σακούλες ( 
τσάντες 

πλαστικές) 
φανελακια 
υψος 0,40 

κιλό           22  5  27  

4 

Σακούλες 
απορριμμάτων 

Μικρές 
(0,50χ0,50) 

κιλό  300     40  15  2.501  2856  

5 
Σακούλες 

απορριμμάτων 
κήπου γίγας 

κιλό  100     50  144  120  414  

6 

Σάκοι 
απορ/των 
πλαστικοί 
0,90x1,30 

κιλό  20        12  0  32  

7 
Σακούλες 
γραφείου 

46Χ56 

Ρολό 20 
τεμ. 

    60        0  60  

8 
Σακούλες 

απορριμμάτων 
60Χ40 

κιλό     400           400  

9 
Σάκοι κορδόνι 

γίγας 
0,70Χ0,95 

πακέτο  50              50  

10 
Σάκοι κορδόνι 

maxi 
0,52X0,75 

πακέτο  110              110  
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11 

Σακούλες 
τσάντες 

πλαστικές 
φανελάκι 

(διαστάσεων 
50Χ30Χ60) 

κιλό              60  60  

    κιλό  695  1.000  190  367  7.802  10.054  

    
Τεμ 

(πακέτα 
ή ρολό) 

 160  60    
 

   0  220  

  
ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 
       1.060  190  367        

  Φ.Π.Α. 24%                       

  
ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΑΣ Δ 
                      

                                

ΟΜΑΔΑ E 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 

ΚΑΔΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ   

  
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ
ΑΔΟΣ 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ1 ΝΠΔΔ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ2 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ3 ΝΠΔΔ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ4 ΝΠΔΔ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ5 ΔΗΜΟΣ 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ E 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑ 
ΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣ
ΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ
ΑΔΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ € 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ € 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ € 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ € 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ € 

ΣΥΝΟ 
ΛΟ 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ € 

1 

Υγρό 
καθαριστικό 

κάδων 
απορριμμάτων 

Τεμ των 
10 

κιλών 
            

  

    240  240  

  ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ               

  
        240  

  Φ.Π.Α. 24%                            

  
ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΑΣ Ε 
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……………………… 

 
 

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
 

 

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό: 289/2016 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος                                                                  Τα μέλη 

Αθανάσιος Ζούτσος                                                 Έπονται 7 υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΔΑ: 66Λ4ΩΞΚ-7Ξ6
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