
 

                                                                                                                

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Μεσολόγγι:18-09-2019 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:17222 

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

«Ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού του Δήμου Ιεράς Πόλης 

Μεσολογγίου των Νομικών του Προσώπων και των  Σχολικών Επίτροπων 

(Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ),για χρονικό διάστημα 

ενός έτους» 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : #80.530,00€# (με Φ.Π.Α.) 24% 
 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ, ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 
 

 

 

 

 

 

 





 

Σελίδα 2 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31 

Πόλη ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 30200 

Τηλέφωνο 2631360983/987 

Φαξ 2631025041 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promithies@2607.syzefxis.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ/  
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.messolonghi.gov.gr 

 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού, αποτελεί «μη κεντρική 
αναθέτουσα αρχή» κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2,3 του Ν.4412/2016 και ανήκει στην Γενική 
Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ.  

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές δημόσιες υπηρεσίες 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 
στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην διεύθυνση: www.messolonghi.gov.gr και το Τμήμα 
Προμηθειών Δήμου ΙΕΡΑΣ Πόλης Μεσολογγίου στα τηλεφωνα: 2631- 60983/987 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι  ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  τα Νομικά του 
Πρόσωπα  που εποπτεύει Ν.Π.Δ.Δ: «Πνευματικό Κοινωνικό Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς  Πόλης 
Μεσολογγίου  &  «Κέντρο & Μουσείο Χαρακτικών τεχνών Β. Κατράκη» καθώς και οι  Σχολικές  Επιτροπές  
(Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης )   για ένα έτος  και είναι ενιαία ως προς την διαδικασία 
της και ξεχωριστή ως προς την υλοποίησή της.  

 

 

 

 

 

http://www.messolonghi.gov.gr/
http://www.messolonghi.gov.gr/




 

Σελίδα 3 

Οι δαπάνες  για τις  συμβάσεις θα   βαρύνουν τους κάτωθι  Κ.Α. : 

 

 

 

 

ΠΟΣΑ ΑΝΑ Κ.Α. ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ  € 

1. 10.6634.01 
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 

ευπρεπισμού 
10.000,00€ 

2. 
20.6634.01 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 

ευπρεπισμού 

10.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  20.000,00€ 

ΠΟΣΑ ΑΝΑ Κ.Α. ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 
«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

 ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ  € 

1. 15.6634 
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 

ευπρεπισμού 
10.000,00€ 

2. 60.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 

ευπρεπισμού (ΕΣΠΑ) 

10.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  20.000,00€ 

ΠΟΣΑ ΑΝΑ Κ.Α. ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ  

«ΚΕΝΤΡΟΥ & ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Β. ΚΑΤΡΑΚΗ» 

ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ  € 

1. 10.6635 
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και 

καθαριότητας 
1.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.000,00€ 

ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ 
«ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ » 

ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ  € 

1.  
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και 
καθαριότητας 

20.030,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 20.030,00€ 

ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ 
«ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ » 

ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ  € 

1.  
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και 
καθαριότητας 

19.500,00 





 

Σελίδα 4 

 

 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για την κάλυψη των 

αναγκών του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, των Νομικών του προσώπων που εποπτεύει και των  
Σχολικών Επίτροπων (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ) για χρονικό διάστημα ενός   

(1) έτους  και είναι ενιαία ως προς την διαδικασία της και ξεχωριστή ως προς την υλοποίησή της.   
      

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) : 39830000-9  (Προϊόντα καθαρισμού) 

 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: 

ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ εκτιμώμενης αξίας  10.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%) 

ΤΜΗΜΑ 2: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

εκτιμώμενης αξίας 10.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%) 

 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ 3 : ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ εκτιμώμενης αξίας 

20.000,00€(συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%) 

 ΚΕΝΤΡΟ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Β. ΚΑΤΡΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ 

ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: 

ΤΜΗΜΑ 4: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ & ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Β. ΚΑΤΡΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ εκτιμώμενης 

αξίας 1.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%) 

 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΤΜΗΜΑ 5 : ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ εκτιμώμενης αξίας 20.030,00€ (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%) 

 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 6: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ εκτιμώμενης αξίας 19.500,00 (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%) 

 

Στον προϋπολογισμό του Δήμου Ιεράς  Πόλης Μεσολογγίου του έτους 2019 διατέθηκε το ποσό  

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 19.500,00€ 

ΠΟΣΑ ΑΝΑ Κ.Α. ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

ΕΤΟΥΣ 2019 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ  € 

1. 10.6634.01 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 1.000,00 

2. 20.6634.01 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 1.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  2.500,00€ 





 

Σελίδα 5 

και το υπόλοιπο ποσό  θα προβλεφθεί και θα διατεθεί στον προϋπολογισμό του έτους 2020 

 

 

Στον προϋπολογισμό του Πνευματικού Κοινωνικού Αθλητικού Κέντρου Δήμου Ιεράς  Πόλης Μεσολογγίου του 
έτους 2019 διατέθηκε το ποσό  

 

και το υπόλοιπο ποσό  θα προβλεφθεί και θα διατεθεί στον προϋπολογισμό του έτους 2020 

 

Στον προϋπολογισμό του Κέντρου & Μουσείου Χαρακτικών Τεχνών Β. Κατράκη Δήμου Ιεράς Πόλης 
Μεσολογγίου του έτους 2019 διατέθηκε το ποσό  

ΠΟΣΑ ΑΝΑ Κ.Α. ΠΟΥ  ΘΑ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

ΕΤΟΥΣ 2020 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ  € 

1. 10.6634.01 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 9.000,00 

2. 20.6634.01 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 8.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  17.500,00€ 

ΠΟΣΑ ΑΝΑ Κ.Α. ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

 ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» 
ΕΤΟΥΣ 2019 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ  € 

1. 15.6634 
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισμού 

3.000,00€ 

2. 60.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισμού (ΕΣΠΑ) 

500,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  3.500,00€ 

ΠΟΣΑ ΑΝΑ Κ.Α. ΠΟΥ  ΘΑ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

 ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» 
ΕΤΟΥΣ 2019 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ  € 

1. 15.6634 
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισμού 

7.000,00€ 

2. 60.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισμού (ΕΣΠΑ) 

9.500,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  16.500,00€ 

ΠΟΣΑ ΑΝΑ Κ.Α. ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ  
«ΚΕΝΤΡΟΥ & ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Β. ΚΑΤΡΑΚΗ» 

ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΕΤΟΥΣ 2019 
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και το υπόλοιπο ποσό  θα προβλεφθεί και θα διατεθεί στον προϋπολογισμό του έτους 2020 

 

Στον προϋπολογισμό της Σχολικής επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης  του έτους 2019 διατέθηκε το ποσό  

 

και το υπόλοιπο ποσό  θα προβλεφθεί και θα διατεθεί στον προϋπολογισμό του έτους 2020 

 

 

Στον προϋπολογισμό της Σχολικής επιτροπής Β/θμιας εκπαίδευσης  του έτους 2019 διατέθηκε το ποσό  

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ  € 

1. 10.6635 
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και 
καθαριότητας 

200,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 200,00€ 

ΠΟΣΑ ΑΝΑ Κ.Α. ΠΟΥ  ΘΑ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ  
«ΚΕΝΤΡΟΥ & ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Β. ΚΑΤΡΑΚΗ» 

ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΕΤΟΥΣ 2020 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ  € 

1. 10.6635 
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και 
καθαριότητας 

800,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 800,00€ 

ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ 
«ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ » 

ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΕΤΟΥΣ 2019 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ  € 

1.  
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και 
καθαριότητας 

2.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.000,00€ 

ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ 
«ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ » 

ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΕΤΟΥΣ 2020 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ  € 

1.  
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και 
καθαριότητας 

18.030,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 18.030,00€ 

ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ 
«ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ » 

ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
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και το υπόλοιπο ποσό  θα προβλεφθεί και θα διατεθεί στον προϋπολογισμό του έτους 2020 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν οικονομική προσφορά για ένα ή περισσότερα «τμήματα»  ή και 
για όλα τα τμήματα ,για την συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «τμήματος ». Απόρριψη ενός ή 
περισσοτέρων ειδών ενός  «τμήματος » επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του 
«τμήματος ». 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ ή μέχρι 
την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου αυτής.  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
της παρούσας διακήρυξης.  
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο 
βάσει τιμής.  
 
Μειοδότης σε κάθε «τμήμα» ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή επί του 
συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού του κάθε «τμήματος ». 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. του ν. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -
2013», 

                                                           
 

ΕΤΟΥΣ 2019 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ  € 

1.  
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και 
καθαριότητας 

2.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.000,00€ 

ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ 
«ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ » 

ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΕΤΟΥΣ 2020 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ  € 

1.  
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και 
καθαριότητας 

17.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 17.500,00€ 
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3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

5. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

7. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των 
μελών τους με κλήρωση»,2 

8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

9. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις”, 

10. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 

11. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

12. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

13. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων 
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με 
τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων 
Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών 
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»3, της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 
ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες 
εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη 
«συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».  

14. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

15. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των 
άρθρων 7 και 13 έως 15, 

16. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

17. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

18. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

19. του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.της με αρ. 
57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

20. της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  
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21. Της υπ΄αριθμ. 11543/ΕΓΚ.3/26-3-13 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ με θέμα «Ανάδειξη προμηθευτών-χορηγητών 
προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών των 
Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού». 

22. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 

 Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 16298/05-09-2019  Πρωτογενές Αίτημα της Δ/νσης Οικονομικών με 
ΑΔΑΜ: 19REQ00552801  KAI  οι 19REQ005528743,19REQ005528733 εγκρίσεις  του Δήμου, 
οι 19REQ005552627, 19REQ005552719 εγκρίσεις του Πνευματικού Κοινωνικού Αθλητικού 
Κέντρου, και η  19REQ005552729 έγκριση  του Κέντρου και Μουσείου Χαρακτικών Τεχνών Β. 
ΚΑΤΡΑΚΗ 

 Η υπ’άριθμ. 197/2019 (ΑΔΑ:ΩΞΣΝΩΡΖ-ΩΣ1) Απόφαση Οικονομικής επιτροπής  περί έγκρισης 
διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για την 

κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ιεράς  Πόλης Μεσολογγίου, των Νομικών του προσώπων 

που εποπτεύει και των  Σχολικών Επίτροπων (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης ) για χρονικό διάστημα ενός   (1) έτους  

 Οι   υπ’άριθμ. 1204/2019  (ΑΔΑ:ΩΛ3ΞΩΡΖ-ΧΥΙ),  1205/2019 (ΑΔΑ:6ΔΠ6ΩΡΖ-Σ6Ω) , αποφάσεις  
ανάληψης υποχρέωσης ή πολυετούς ανάληψης  Δήμου ΙΕΡΑΣ Πόλης Μεσολογγίου, οι   
υπ’άριθμ 323/2019 (ΑΔΑ:ΩΦΚΒΟΚΨΝ-ΩΨΡ),324/2019 (ΑΔΑ:ΨΚ92ΟΚΨΝ-ΓΣ7) αποφάσεις  
ανάληψης υποχρέωσης ή πολυετούς ανάληψης  Πνευματικού κέντρου ,η υπ’αριθμ. 20/2019 
(ΑΔΑ:ΩΛΕΟΟΞ7Ξ-ΘΩ8) απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης ή πολυετούς ανάληψης . του 
Κέντρου &Μουσείο Χαρακτικών Τεχνών Β. Κατράκη 

Η  υπ΄ αριθμ. 41/2019 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία εγκρίθηκε με την  υπ΄ 
αριθμ. 198/2019 (6Μ54ΩΡΖ-ΘΞ0) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης τεχνικών 
προδιαγραφών και  καθορισμού όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: 
«Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού του Δήμου ΙΕΡΑΣ πόλης Μεσολογγίου των 
Νομικών του Προσώπων και των  Σχολικών Επίτροπων (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης ),για χρονικό διάστημα ενός έτους»  
-Την ανάγκη των υπηρεσιών του Δήμου και του Νομικού του προσώπου για την σχετική προμήθεια σε 
εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται 
ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των 
διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει 
την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 9η  Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, 
την  20η Σεπτεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ ΤΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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ΕΣΗΔΗΣ 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheuς.gov.gr 
του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

20-09-2019 

Ημέρα Παρασκευή 

και ώρα 11.00 π.μ. 

20-09-2019 

ημέρα Παρασκευή 

και ώρα 11.00 π.μ. 

09-10-2019 

Ημέρα Τετάρτη 

Και ώρα 11.00 π.μ. 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η 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 του Ν.4155/13 και της με αριθμ. 56902/215 (Β’ 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

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

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 79438/2019 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : α) ΑΙΧΜΗ β)ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ & ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ   και γ) ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 
4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : 

www.messolonghi.gov.gr    στην διαδρομή : ΝΕΑ ► ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ στις 20-09-2019 

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει: Τον/ους προμηθευτή/ές που θα ανακηρυχθούν 
ανάδοχοι, βάσει των άρθρων 377 παρ.1 περιπτ. 35 του Ν.4412/2016, 379 παρ.12 του Ν.4412/2016, και του 
άρθρου 4 παρ.3 του Ν.3548/2007, σύμφωνα με τα οποία, οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα 
κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε 
περίπτωση από τον προμηθευτή, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. Οι παραπάνω διατάξεις 
διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την 1.1.2021. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις 
ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

http://www.promitheuσ.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.messolonghi.gov.gr/
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γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

 η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ ....) με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής  

 Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 

 Η υπ’αριθμ. 41/2019 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του ως άνω συστήματος. 

 Η διαδικασία επικοινωνίας, ενημέρωσης και διακίνησης εγγράφων πραγματοποιείται μέσω του Συστήματος 
κατά περίπτωση, με:  

 Την αποστολή ή κοινοποίηση σχετικών στοιχείων με μηνύματα δια της λειτουργικότητας «Επικοινωνία»  

 Την ανάρτηση σχετικών στοιχείων από την Αναθέτουσα αρχή στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένων 
Προκηρυγμένου Διαγωνισμού» του εκάστοτε διαγωνισμού  

 Την υποβολή σχετικών στοιχείων από τους οικονομικούς φορείς στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένων 
Ηλεκτρονικής Προσφοράς, ο οποίος περιλαμβάνει τους (υπο)φακέλους: 

  «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»  

 «Οικονομική Προσφορά» 

  «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου»  
Γενικά, η υποβολή των αποφάσεων, πρακτικών, γνωμοδοτήσεων, οι κοινοποιήσεις και οι προσκλήσεις της 
Αναθέτουσας Αρχής προς τους οικονομικούς φορείς, καθώς και κάθε άλλη επικοινωνία μεταξύ οικονομικών 
φορέων και Αναθέτουσας Αρχής πραγματοποιούνται μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
Συστήματος. Τα σχετικά στοιχεία αποστολής, κοινοποίησης, υποβολής ή ανάρτησης που αποτυπώνονται στις 
αντίστοιχες οθόνες της διεπαφής του χρήστη, και ειδικότερα ο καταγεγραμμένος χρόνος αυτών, αποτελούν 
απόδειξη επικοινωνίας και διακίνησης εγγράφων μέσω του Συστήματος. 

 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα 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 από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 
ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με 
άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν 
εξετάζονται.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 
αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές 
προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 
στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της 
Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν 
από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και 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.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί 
Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια 
υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή 
πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί 
Δικηγόρων. 

 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν 
να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα.... [πχ αγγλική], χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και 
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που 
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό 
φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 





 

Σελίδα 13 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον 
εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που 
καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της 
ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) 
την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά 
εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) 
στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την 
εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται 
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 

ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός του Φ.Π.Α. του/των 

προσφερόμενων τμήματος /τμημάτων.  

 

 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: 

ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής : # 80,62€# 

ΤΜΗΜΑ 2: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) ποσό 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής : # 80,53€# 

 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ 3 : ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ποσό εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής : # 161,29€# 

 ΚΕΝΤΡΟ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Β. ΚΑΤΡΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ 

ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: 
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ΤΜΗΜΑ 4: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ & ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Β. ΚΑΤΡΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ποσό 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής : # 8,01€# 

 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΤΜΗΜΑ 5 : ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής : # 161,51€# 

 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 6: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής : # 157,24€# 

 
 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 
της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη 
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, 
και   

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.4, δεν 
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 
υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι 
από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους :  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, 
σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  
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δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, 
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον 
στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική 
νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο  οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 
τους.4 

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος 
του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή 
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«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν 
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 5 

2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον συντρέχουν 
οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος όπως ενδεικτικά δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος  
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα 
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες 
διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας . 
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2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας  

σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως 

ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)6 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που 
έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού 
(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε 
συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. 
Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε 
εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί 
να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  Οι 
οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση 
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών 
Αμυντικού Υλικού .   
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2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους τα παρακάτω:  

1. κατάθεση από το συμμετέχοντα οικονομικό φορέα οι κατά περίπτωση άδειες κυκλοφορίας των προϊόντων 
(αίτηση ή αριθμό Εθνικού Μητρώου Χημικών Προϊόντων) όπως αυτά ορίζονται από την Ελληνική και 
Ευρωπαϊκή νομοθεσία σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού ΕΚ. 1272/2008 CLP. 21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ ΤΕΒΑ / FEAD ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους 

 2. Κατάθεση από τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα του φύλλου δεδομένων ασφάλειας (MSDS) των 
απορρυπαντικών στα Ελληνικά, συμφωνά με την οδηγία Ε.Ε. 1907/2006, και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 
CLP.  

3. Όταν οι οικονομικοί φορείς-συμμετέχοντες δεν θα κατασκευάσουν/παράγουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε 
δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωσή (άρθρο 8 
του Ν.1599/1986) με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του νόμιμου εκπρόσωπου της επιχείρησης από 
την οποία θα προμηθευτούν τα προϊόντα ότι έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης 
προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή 

Επίσης να διαθέτουν για κάθε  όχημα που θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά των ειδών  , άδεια 
κυκλοφορίας, εν ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο και βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης 

2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

1. Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο, διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή 
άλλο αντίστοιχο φορέα για την αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία των υπό προμήθεια ειδών.  

2. Πιστοποιητικό ISO 14001:2004 ή ισοδύναμο, διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή 
άλλο αντίστοιχο φορέα με αναφορά στα υπό προμήθεια είδη για την αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία 
των υπό προμήθεια ειδών. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να προμηθευτεί το σύνολο ή 
μέρος των ειδών από άλλο οικονομικό φορέα – επιχείρηση, τότε θα πρέπει η επιχείρηση αυτή θα πρέπει να 
διαθέτει Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο, διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης 
(ΕΣΥΔ) ή άλλο αντίστοιχο φορέα. 

2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.7.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, της 
παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το 
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
(Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ το οποίο αποτελεί 
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α 
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε 
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr 
). 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το 
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου 
του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.  
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 

2.2.7.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή 
των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 
παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και 
στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 
παρ. 4 ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή 
στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Συγκεκριμένα  
-Για την παράγραφο 2.2.3.2 προσκομίζεται πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, 
από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν το σύνολο των 
εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης προς το σύνολο των ασφαλιστικών φορέων της επιχείρησης:  
•  Τα φυσικά πρόσωπα για εργοδότες και εργαζόμενους  

•  Τα νομικά πρόσωπα μόνο για εργαζόμενους  
 
Και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του νομικού ή του φυσικού προσώπου  
Επιπλέον, ο προσωρινός ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση αναφορικά με τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή 
του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να 
καταβάλει εισφορές.  
-Για την παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωση β΄ προσκομίζεται πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή, ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή 
υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
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διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το 
οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση 
με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά 
ισχύουν.  
Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε 
εκκαθάριση.  
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων.  
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι 
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση 
β΄ της παραγράφου 2.2.3.3.  

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν 
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού 

 

γ) για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν 
οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα 
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  
Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων με το υπ΄αριθμ. 
ΕΞ/337085/2017/10031/15-12-2017 έγγραφό της αναφέρει ότι σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. ΕΣ-334130-
2017/10001έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα του ΣΕΠΕ και για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό, έχει 
εφαρμογή η παρ. 2 του άρθρου 80 του Ν. 4412/16 και αντικαθίσταται το Πιστοποιητικό με Ένορκη 
Βεβαίωση. 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός 
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία . [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο 
Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου τους]: 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το 
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των 
μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι 
καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα 
υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας 
της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο 
να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του 
κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία 
το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να 
προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 
30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 
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ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί 
σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που 
χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 
του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την 
εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού  

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν 
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 
είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε 
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει 
να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α 
που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος 
εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 
πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης  της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  

Η παροχή τυχόν υπηρεσιών υποστήριξης της διαδικασίας διανομής στους ωφελούμενους και μεταφοράς 
απαιτείται να παρέχονται χωρίς πρόσθετο οικονομικό αντάλλαγμα.  

Η προσφερόμενη τιμή θα παραμένουν σταθερά καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης για ένα 
η περισσότερα τμήματα για την συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «τμήματος ».  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε 
από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη (άρθρο ....), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 
21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 
υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 
ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω 
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της  Υπουργικής Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 
2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 
θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 
. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή 
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εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την 
αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις 
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία 
που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού 
αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα 
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]  Εφόσον οι 
τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική και οικονομική του προσφορά 
ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 
όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από 
αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν 
ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση 
γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών 
προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 
σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε 
πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και 
δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης 
(Apostille).Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς 
υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 
διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του 
ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 
συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, 
στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης 
(Παράρτημα ΙΙΙ), 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της 
παρούσας διακήρυξης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
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2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  Ι της 
Διακήρυξης ,περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των 
προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως 
άνω Παράρτημα 

Με την Τεχνική Προσφορά οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην 
οποία θα δηλώνουν:  
•  Ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και 
ανεπιφύλακτα  

•  Το τμήμα ή τα τμήματα του προϋπολογισμού της μελέτης για τα οποία υποβάλλουν προσφορά  

•  Το χρόνο ισχύος των προσφορών τους (δεν μπορεί να είναι μικρότερος των εκατόν είκοσι (120) 
ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με την παρ. 2.4.5 της παρούσας).  
.  

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης που 
είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, όπως ορίζεται στο άρθρο 
2.3 της παρούσας. 

Α. Τιμές 

Η τιμή των προς προμήθεια ειδών δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα.  

[Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων 
θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του 
ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο 
Παράρτημα ΙΙ της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου  και στην επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα 
από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της 
παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που 
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο Δ του Παραρτήματος Ι της παρούσας 
διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα (120) ημερών  
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού . 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, 
πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο 
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 
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Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου 
ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με 
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή 
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση 
και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. 
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές .Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 
του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς 
και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 



• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα 
γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών  

•  Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

•  Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την ημερομηνία 
και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  
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Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο 
αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των 
πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα 
λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη 
του οργάνου.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους 
όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που 
δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των 
εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 
 
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία 
και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα 
προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά 
τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την 
ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό 
στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση 
το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα 
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της 
παρούσας. 
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3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, (10) ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής  
ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 
του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της 
παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης . 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω 
του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν 
έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να 
παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

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

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  

το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και 
οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με   το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν 
ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής (Οικονομική Επιτροπή Δήμου ΙΕΡΑΣ Πόλης Μεσολογγίου) για τη λήψη απόφασης είτε για την 
κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού 
αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη 
εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη 
ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  Ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας 
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και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του 
καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο . 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή 
προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος.  
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με την 
επόμενη παράγραφο 3.4.  
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον 
συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :  
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας 
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 
αναστολών επί αυτών,  
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.4.2.  
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει 
αποδεικτικό χαρακτήρα.  
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές –Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

  
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε 
περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής είναι:  
α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν 
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.  
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ 
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο 
άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  
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Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.  
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:  
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του 
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.  
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.  
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των 
ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή 
της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της 
προσφυγής.  
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ.  
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των 
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.  
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.  
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη 
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός 
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.  
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται 
μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι ίσος κατ’ ελάχιστον με το 
συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης προσαυξημένο κατά ενενήντα (90) ημέρες. 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, των οποίων ο 
ανάδοχος έλαβε γνώση και δεν μπορεί να επικαλεστεί άγνοιά τους, οι όροι της παρούσας διακήρυξης με τα 
παραρτήματά της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασάφειας της παρούσας διακήρυξης υπερισχύει ο Ν. 4412/2016. Τούτο ισχύει 
και σε περίπτωση που διατάξεις της διακήρυξης είναι αντίθετες με τον Ν. 4412/2016. 

 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.4 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.4.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  
α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών  
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.  
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
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5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 . 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από 
ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης 
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 
ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά 
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής 
της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον 
προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 
πρόστιμο  5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη 
της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά 
ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον 
προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο 
ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη 
της ένωσης. 
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5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από 
την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1.Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά με αλλεπάλληλες παραδόσεις, ανάλογα με τις 
ανάγκες της κάθε υπηρεσίας σε διάστημα ενός (1) έτους από την  υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι την 
εξάντληση αυτής.  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υλικά εντός δέκα (3) ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη 
ειδοποίηση της υπηρεσίας. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά και παράδοση των ειδών 
στους χώρους που θα υποδείξει η υπηρεσία επί του εδάφους. 
Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία που πιθανόν γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου 
μέχρι της παράδοσης αυτών. 
6.1.2.Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 
υλικό. 
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 
προσκομίστηκε. 

H παράδοση των ειδών που αφορούν είδη καθαριότητας & ευπρεπισμού του Δήμου 
Ιεράς   Πόλης Μεσολογγίου των Νομικών του Προσώπων  και των Σχολικών 
επιτροπών (Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης)αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 
 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, που συγκροτούνται σύμφωνα το άρθρο 221 του 
Ν.4412/16 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου.  
Σε περίπτωση κατά την οποία για την παραλαβή δεν χρειάζεται χρόνος για να διαπιστωθούν τυχόν ατέλειες , 
θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης της προμήθειας.  
6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται εντός 
δέκα (10) ημερολογιακών ημερών.  
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή 
παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε 
αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση 
του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει 
τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει 
δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή 
του αναδόχου.  
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
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απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα 
μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η 
παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως 
άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές 
επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη 
σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  
του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 

ΚΩΣΤΑΣ ΛΥΡΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΤΕΥΔ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 

Σύμβασης  (Τεχνική έκθεση, προϋπολογισμός, τεχνικές προδιαγραφές , Συγγραφή υποχρεώσεων) 

 

 

                                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι:30-08-2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.:15927 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
Δ/ΝΣΗ:ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31-Τ.Κ. 30200 
 
 

 
 

ΜΕΛΕΤΗ 
 

«Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Ιεράς  
Πόλης Μεσολογγίου των Νομικών του Προσώπων και των  Σχολικών Επιτροπών 

(Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ),για χρονικό διάστημα ενός έτους»  

 
 
 

Αρ.Μελέτης :41/2019 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: #80.530,00€# 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:  
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση της 
τιμής 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΝUTS: GR231 
 
 

CPV:39830000-9 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
 
 Τεχνική Έκθεση 
 Τεχνικές Προδιαγραφές 
 Γενική & Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 
 Ενδεικτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Δαπάνης 
 Έντυπο Οικονομικής προσφοράς  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Μεσολόγγι: 30-08-2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
Αρ.μελέτης :41/2019 
 
 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για την κάλυψη των 
αναγκών του Δήμου Ιεράς  Πόλης Μεσολογγίου, των Νομικών του προσώπων που εποπτεύει και των  
Σχολικών Επίτροπων (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ) για χρονικό διάστημα ενός   
(1) έτους  και είναι ενιαία ως προς την διαδικασία της και ξεχωριστή ως προς την υλοποίησή της και 
συγκεκριμένα: 
α) Δήμος Ιεράς  Πόλης Μεσολογγίου 
β) Πνευματικό Κοινωνικό Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς  Πόλης Μεσολογγίου 
(Τις ανάγκες του  ανωτέρου Νομικού προσώπου σε είδη καθαριότητας οι οποίες  κοινοποιήθηκαν 
στο τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης σύμφωνα με το αριθμ. 2331/26-07-2019 έγγραφο αναγκών.) 
γ) Κέντρο & Μουσείο Χαρακτικών Τεχνών Β. Κατράκη Δήμου Ιεράς  Πόλης Μεσολογγίου (Τις ανάγκες 
του  ανωτέρου Νομικού προσώπου σε είδη καθαριότητας οι οποίες  κοινοποιήθηκαν στο τμήμα 
Προμηθειών & Αποθήκης  σύμφωνα με το αριθμ. 15273/13-08-2019 έγγραφο αναγκών.) 
δ) Των σχολείων Α/θμιας εκπαίδευσης (Τις ανάγκες του  ανωτέρου Νομικού προσώπου σε είδη 
καθαριότητας οι οποίες  κοινοποιήθηκαν στο τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης  σύμφωνα με το 
αριθμ. 73/30-08-2019 έγγραφο αναγκών της σχολικής επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης) 
ε) Των σχολείων Β/θμιας εκπαίδευσης (Τις ανάγκες του  ανωτέρου Νομικού προσώπου σε είδη 
καθαριότητας οι οποίες  κοινοποιήθηκαν στο τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης  σύμφωνα με το 
αριθμ. 234/05-07-2019 έγγραφο αναγκών της σχολικής επιτροπής Β/θμιας εκπαίδευσης) 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 1 της από 12-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, όπως 
κυρώθηκε µε το Ν. 4111/13 «Η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών- χορηγητών για προµήθειες α. 
τροφίµων, β. λοιπών αναλωσίµων ειδών παντοπωλείου καθώς και παροχών των σχετικών 
υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρµάκων και αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού για τις 
ανάγκες των ∆ήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των Νοµικών τους Προσώπων, πραγµατοποιείται 
εφεξής από τους οικείους ∆ήµους.  
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, με σφραγισμένες 
προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της άνω προμήθειας (άρθρο 27 του ν. 
4412/16),και κριτήριο κατακύρωσης συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά 
αποκλειστικά βάση της τιμής ανά τμήμα των προς προμήθεια ειδών, με βάση τους όρους που θα 
καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή. 

Συντάχθηκε με βάση τις ανάγκες που προέβλεψε το τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου ( 
κατόπιν έρευνας σε όμοιους διαγωνισμούς για το Δήμο και τις ανάγκες που υφίστανται) και τα 
αιτήματα που υπέβαλαν τα Νομικά του Πρόσωπα και οι Σχολικές Επιτροπές. 
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή για περισσότερα τμήματα, ή για 
το σύνολο των τμημάτων για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε τμήματος , όπως 
αυτή περιγράφεται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό του κάθε τμήματος. Ο διαγωνισμός 
θα έχει ως κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής 

Ο Δήμος  τα Ν.Π.  και οι Σχολικές επιτροπές θα έχουν τη δυνατότητα να μην εξαντλήσουν  τον 
αριθμό των ποσοτήτων που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στη παρούσα μελέτη. 
Επίσης έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τις ποσότητες που ενδεικτικά αναφέρονται στον 
προϋπολογισμό , ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και χωρίς όμως να ξεπερνιέται το ποσό της 
συμβατικής αξίας. 

Το ύψος της δαπάνης της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των #80.530,00€# 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% &  και η σχετική πίστωση έχει εγγραφεί στους Κ.Α. 10.6634.01 
& 20.6634.01 του προϋπολογισμού  του  Δήμου Ιεράς   Πόλης Μεσολογγίου και σε αντίστοιχους Κ.Α. 
των προϋπολογισμών των Νομικών Προσώπων για το έτος  2019 & 2020  όπως αναφέρονται 
αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα. 
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: 

 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Α.Φ.Μ. 998505846 Δ.Ο.Υ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΕΔΡΑ: 
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31 30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προμήθειας: 
 

 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Α.Φ.Μ. 998505846 Δ.Ο.Υ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΕΔΡΑ: 
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31 30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

 Ν.Π.Δ.Δ.- «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΑΦΜ 997483170,Δ.Ο.Υ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΕΔΡΑ:Α. ΡΑΖΗ ΚΟΤΣΙΚΑ 12 30200 -
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

 Ν.Π.Δ.Δ.- «ΚΕΝΤΡΟ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Β. ΚΑΤΡΑΚΗ», ΑΦΜ 997700052, Δ.Ο.Υ. 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΕΔΡΑ: ΚΟΡΥΣΧΑΔΩΝ 30400-ΑΙΤΩΛΙΚΟ 

 Ν.Π.Δ.Δ.- ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,ΑΦΜ :997483305 ΔΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ , 
ΕΔΡΑ :ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31 – 30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

 Ν.Π.Δ.Δ.- ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,ΑΦΜ : 997483201 ΔΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ , 
ΕΔΡΑ :ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΨΑΛΗ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

 
 
 

ΠΟΣΑ ΑΝΑ Κ.Α. ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ  € 

1. 10.6634.01 
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισμού 

10.000,00€ 

2. 
20.6634.01 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 

ευπρεπισμού 
10.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  20.000,00€ 
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ΠΟΣΑ ΑΝΑ Κ.Α. ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

 ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ  € 

1. 15.6634 
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισμού 

10.000,00€ 

2. 60.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισμού (ΕΣΠΑ) 

10.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  20.000,00€ 

ΠΟΣΑ ΑΝΑ Κ.Α. ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ  
«ΚΕΝΤΡΟΥ & ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Β. ΚΑΤΡΑΚΗ» 

ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ  € 

1. 10.6635 
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και 
καθαριότητας 

1.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.000,00€ 

ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ 
«ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ » 

ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ  € 

1.  
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και 
καθαριότητας 

20.030,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 20.030,00€ 

ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ 
«ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ » 

ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
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Μεσολόγγι :30-08-2019  

 
 
                                                                                                               Θεωρήθηκε 
        Η  Συντάξασα                                     Η Προϊστάμενη                                     Η Δ/ντρια 
                                                                Τμήματος προμηθειών                     Οικονομικών Υπηρεσιών 
                                                                       και Αποθήκης                                      
       
 
 
Γιαννοπούλου Παναγιώτα              Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή                         Τσέλιου Ιωάννα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ  € 

1.  
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και 
καθαριότητας 

19.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 19.500,00 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Μεσολόγγι: 30-08-2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
Αρ.μελέτης:41 /2019 
 
 
 
               

 
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   

 
Αντικείμενο των τεχνικών προδιαγραφών είναι η προµήθεια «Ειδών καθαριότητος και 
ευπρεπισμού» για τις ανάγκες  του Δήµου Ιεράς  Πόλης Μεσολογγίου των Νοµικών του Προσώπων 
και των  Σχολικών Επίτροπων (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για χρονικό 
διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού. 
 
Αναλυτικότερα, τα υπό προμήθεια είδη είναι: 

 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: 

ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ 2: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ 3 : ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 ΚΕΝΤΡΟ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Β. ΚΑΤΡΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: 

ΤΜΗΜΑ 4: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ & ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Β. 

ΚΑΤΡΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   

ΤΜΗΜΑ 5 : ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 6: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Και έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 
 

 

ΤΜΗΜΑ 1 : ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 
                                                  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Χαρτί υγείας δίφυλλο ρολλό (8αδα) 
Δίφυλλο χαρτί υγείας αρίστης ποιότητας που να 
αποσυντίθεται εύκολα στο νερό (πλήρως 
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υδατοδιαλυτό). Να είναι απαλό και αντοχής στη χρήση. 
Τα φύλλα να χωρίζονται μεταξύ τους με διάτρηση κατά 
τρόπο ώστε να είναι εύκολη η κοπή φύλλου από φύλλο. 
Κάθε ρολλό να είναι περιτυλιγμένο σε κύλινδρο από 
χαρτόνι κατάλληλο για την στήριξη του ρολλού το οποίο 
θα είναι διαμέτρου 5 εκ. ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί 
στις ήδη υπάρχουσες βάσεις χαρτιού. Κατά την 
παράδοση τα ρολά πρέπει να περιβάλλονται με 
πλαστικό περίβλημα από πολυαιθυλένιο σε τρόπο ώστε 
κανένα σημείο του χαρτιού καθαριότητας να μην 
παραμένει εκτεθειμένο. 
Η κάθε συσκευασία θα περιέχει οκτώ (8) ρολά των 
125gr.  
Η αρχή του χαρτιού να είναι ελαφρώς κολλημένη και η 
κόλλα να μην διαπερνά το υπόλοιπα φύλλα, προς 
εύκολη χρήση και αποφυγή σπατάλης.  
Σύνθεση: 100% λευκασμένος χημικός και 
θερμομηχανικός πολτός. Βάρος : 125 γραμμαρίων 
περίπου (+/‐5%).  
 

2. 
Χαρτί κουζίνας ρολλό επαγγελματικό 
των 800gr 

Χαρτί ρολλό κουζίνας, λευκό των 800gr, διπλά 
ενισχυμένο με διάτρηση από  λευκασμένο  χημικό  
πολτό  με  μεγάλη  απορροφητικότητα  που  δεν  θα 
αφήνει χνούδι και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις, θα  
είναι απορροφητικό στο νερό,  το  λάδι,  το  λίπος  και  
τα  απορρυπαντικά.  Βάρος  ρολλού 800  γρ.  με 
απόκλιση +/- 10%) Συσκευασία σε πλαστικό περίβλημα 

3. 
Καθαριστικό τζαμιών με ψεκαστήρα  
(750ml) 

Καθαριστικό απορρυπαντικό, κατάλληλο για όλες τις 
γυάλινες επιφάνειες που πλένονται,  όπως  τζάμια,  
βιτρίνες  ,  παράθυρα,  παρμπρίζ  και  τζάμια 
αυτοκινήτων κ.λ.π. Να απομακρύνει σκόνη , λεκέδες, 
στίγματα και δακτυλιές. Να  μην  αφήνει  ίχνη,  
θαμπάδες  και  υπολείμματα.  Συσκευασία  σε  πλαστική 
φιάλη με οδηγίες χρήσεως, οδηγίες προφύλαξης και αρ. 
Αδείας κυκλοφορίας του  προϊόντος  σύμφωνα  με  την  
κείμενη  νομοθεσία.  Να διατίθεται  σε συσκευασία  των  
750ml .  Να  φέρει  σήμανση  CE  &  να  είναι  
κατασκευασμένο σύμφωνα  με  τις  τιμές  που  δίνονται  
στην  οδηγία  91/155  της  ευρωπαϊκής ένωσης  επίσης  
να  περιέχει  συστατικά  σύμφωνα  με  τις τιμές  που  
δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης 

4. Καθαριστικό τζαμιών  (4lt) 

Καθαριστικό απορρυπαντικό, κατάλληλο για όλες τις 
γυάλινες επιφάνειες που πλένονται,  όπως  τζάμια,  
βιτρίνες  ,  παράθυρα,  παρμπρίζ  και  τζάμια 
αυτοκινήτων κ.λ.π. Να απομακρύνει σκόνη , λεκέδες, 
στίγματα και δακτυλιές. Να  μην  αφήνει  ίχνη,  
θαμπάδες  και  υπολείμματα.  Συσκευασία  σε  πλαστική 
φιάλη με οδηγίες χρήσεως, οδηγίες προφύλαξης και αρ. 
Αδείας κυκλοφορίας του  προϊόντος  σύμφωνα  με  την  
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κείμενη  νομοθεσία.  Να  
διατίθεται  σε συσκευασία  των  4  lt  .  Να  φέρει  
σήμανση  CE  &  να  είναι  κατασκευασμένο σύμφωνα  
με  τις  τιμές  που  δίνονται  στην  οδηγία  91/155  της  
ευρωπαϊκής ένωσης  επίσης  να  περιέχει  συστατικά  
σύμφωνα  με  τις τιμές  που  δίνονται στην οδηγία 
89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης 

5. 
Καθαριστικό υγρό σφουγγαρίσματος 
1lt 

Υγρό καθαριστικό απορρυπαντικό χαμηλού αφρισμού 
κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες που πλένονται. 
Κατάλληλο για επιφάνειες  
από :ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, πλακάκια δαπέδου, 
μάρμαρα , τοίχους κ.λ.π. Δεν θα πρέπει να αφήνει ίζημα 
, να έχει ευχάριστη και διακριτική οσμή. Πλαστική φιάλη  
1  λίτρου  πάνω  στην  οποία  θα  αναγράφονται  οδηγίες  
χρήσεως  και ασφάλειας. Η συσκευασία να διαθέτει 
πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες 
προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

6. 
Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης 
(4lt) 

Υγρό καθαριστικό απορρυπαντικό χαμηλού αφρισμού 
κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες που πλένονται. 
Κατάλληλο για επιφάνειες  
από :ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, πλακάκια δαπέδου, 
μάρμαρα , τοίχους κ.λ.π. Δεν θα πρέπει να αφήνει ίζημα 
, να έχει ευχάριστη και διακριτική οσμή. Πλαστική 
οικονομική  
φιάλη  4  λίτρων  πάνω  στην  οποία  θα  αναγράφονται  
οδηγίες  χρήσεως  και ασφάλειας. Η συσκευασία να 
διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες 
προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

7. 
Απολυμαντικό ειδών υγιεινής 
παχύρευστοo  με   βάση το χλώριο 
(4lt) 

Συμπυκνωμένο διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου, με 
καθαριστικές - απολυμαντικές ιδιότητες και 
περιεκτικότητα τουλάχιστον 4% κ.ο. σε ενεργό χλώριο 
(Na). Συσκευασία: Πλαστική φιάλη, πάνω στην οποία θα 
αναγράφονται οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας δοχείου 
4lt 

8. 
Αντιβακτηριδιακό υγρό σαπούνι 
χεριών  με αντλία (300ml) 

Αντιβακτηριδιακό παχύρευστο  διάλυμα  κατάλληλο  για  
πλύσιμο  χεριών.  Να  διατίθεται  σε συσκευασία των 
300ml. Θα πρέπει να είναι ουδέτερου pH, 
περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά συστατικά και 
γλυκερίνη. Τα συστατικά του στοιχεία να είναι 
οικολογικά. 

9. Σαπούνι χεριών υγρό (4lt) 

Παχύρευστο  διάλυμα  κατάλληλο  για  πλύσιμο  χεριών.  
Να  διατίθεται  σε συσκευασία των 4 λίτρων. Θα πρέπει 
να είναι ουδέτερου pH, περιεκτικότητα σε πλούσια 
ενεργά συστατικά και γλυκερίνη. Τα συστατικά του 
στοιχεία να είναι οικολογικά. 





 

Σελίδα 43 

10. 

Χλωρίνη παχύρευστη άοσμη σε 
φιάλη των 1000-1250ml με καπάκι 
ασφαλείας (ενδεικτικού τύπου 
klinex) 
 

Συμπυκνωμένο διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου, με 
καθαριστικές - απολυμαντικές ιδιότητες και 
περιεκτικότητα τουλάχιστον 4% κ.ο. σε ενεργό χλώριο 
(Na). Συσκευασία: Πλαστική φιάλη, πάνω στην οποία θα 
αναγράφονται οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας δοχείου 
1000-1250ml 

11. 
Γάντια ελαστικά μιας χρήσης latex 
(συσκευασία των 100 τεμ.)  Νο 
medium, large 

Γάντια πλαστικά από ειδικό τύπου latex υλικό , μίας 
χρήσης μεγάλης αντοχής, κατάλληλο για προφύλαξη της 
υγιεινής και ασφάλειας του χρήστη τους. Σε 
συσκευασία: Πακέτο χάρτινο 100 ζεύγη μεγέθους M,L 

12 
Σάκοι πλαστικοί απορριμμάτων 
γραφείου 48χ50 (συσκ.20τεμ) 

Σακούλα  γραφείου  διαστάσεων  48Χ50  cm  άριστης  
ποιότητας.  Να  μην σκίζεται,  να  μην  στάζει.  Σε  
κατάλληλα  τυποποιημένη συσκευασία  η  οποία 
εξωτερικά να αναγράφει τις διαστάσεις, το βάρος και 
την προέλευση. 

13. 
Σάκοι πλαστικοί  απορριμμάτων 
γενικής χρήσης (μεσαίες) 52χ75 
(συσκ.10τεμ) 

Σακούλα  απορριμμάτων  διαστάσεων  52χ75  cm  
άριστης  ποιότητας.  Να  μην σκίζεται,  να  μην  στάζει.  
Σε  κατάλληλα  τυποποιημένη συσκευασία  η  οποία 
εξωτερικά να αναγράφει τις διαστάσεις, το βάρος και 
την προέλευση. 

14. 
Σάκοι πλαστικοί απορριμμάτων 
γενικής χρήσης 70χ95 (γίγας) 
(συσκ.10τεμ) 

Σακούλα απορριμμάτων διαστάσεων  70χ95  cm  
άριστης  ποιότητας.  Να  μην σκίζεται,  να  μην  στάζει.  
Σε  κατάλληλα  τυποποιημένη συσκευασία  η  οποία 
εξωτερικά να αναγράφει τις διαστάσεις, το βάρος και 
την προέλευση. 

15. 
Σφουγγαρίστρα οικιακής χρήσης 
απλές wettex ,ανταλλακτικό 

Σφουγγαρίστρα τύπου wettex,200gr, από βισκόζη, 
πολυεστέρα και πολυπροπυδένιο, με αντοχή στα 
αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια 
κατά την τη χρήση της και να έχει μεγάλη 
απορροφητικότητα 

16. 

Σκούπα βιδωτή οικιακής χρήσης 
πολυτελείας (Ανταλλακτικό)  

 

Σκούπα μαγνητική με τρίχα (διπλή) από συνθετικό για 
να συγκρατεί τα σωματίδια σκόνης, οικιακής χρήσης Α' 
ποιότητας, (πολυτελείας) ΝΟ 511 

17. 
Σφουγγάρι καθαρισμού πιάτων με 
σύρμα διπλής όψεως 26χ32 

Σφουγγάρια με σύρμα (φίμπρα), για καθαρισμό 
διαφόρων επιφανειών με ανθεκτικότητα σε καθαριστικά 
και απολυμαντικά, για αποκόλληση ρύπων, διαστάσεων 
26χ32 
 

18. 

 
Κάδος μικροαπορριμμάτων 
πλαστικός με καπάκι και πεντάλ 
χωρητικότητας 5 lt 
 

Καλαθάκι τουαλέτας με πεντάλ, πλαστικός 
χωρητικότητας 5lit , με αποσπώμενο εσωτερικό 
καλαθάκι 

19. 
Πιγκάλ πλαστικό με καπάκι 
διαστάσεων 10 x 37 

Βουρτσάκι τουαλέτας Πιγκάλ κλειστό κατασκευασμένο 
από πλαστικό, με βάση στήριξης όπου θα τοποθετείται 
το βουρτσάκι, σκληρό, υψηλής ποιότητας και ανθεκτικό 
στις προσκρούσεις. 
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20. 
Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός 
απλός με στίφτη 

Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός χωρητικότητας 
16lt με αποσπώμενο πλαστικό στίφτη σφουγγαρίστρας 

21. 
Αλκοολούχος λοσιόν σε φιάλη των 
425ml  

Η Αλκοολούχος Λοσιόν αποτελείται από μετουσιωμένη 
αιθυλική αλκοόλη  γεωργικής προέλευσης, νερό και 
γλυκερίνη. Είναι άοσμη και κατάλληλη μόνο για 
εξωτερική χρήση. 

22. 
Πανάκια οικολογικά με μικροϊνες 
(40cm x40cm) 

Yψηλής ποιότητας και αντοχής πανί μικροϊνών, 
καθαρίζει άψογα χωρίς να χαράζει. Προσφέρει τέλεια 
λάμψη στα τζάμια, τις οθόνες υπολογιστών, τα πιάτα ή 
οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια καθαρίζοντας από τη 
σκόνη και τις δαχτυλιές χωρίς να αφήνει ίχνη και 
χνούδια. Διαστάσεων(40cm x40cm) 
 
 

23. 
Σφουγγαρίστρα επαγγελματική 
ενδεικτικού τύπου WETTEX 
 

Σφουγγαρίστρες τύπου wet tex / τεμ. 450γρ , μήκος 
80cm περίπου. Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές τύπου 
Vetex, ειδικές για χρήση σε μεγάλες επιφάνειες 

24. 
Φαράσι πλαστικό, ορθοστατικό, με 
πλαστικό κοντάρι 
 

Φαράσι πλαστικό ορθοστατικό με κοντάρι, διαστάσεων 
50Χ57cm περίπου. Το υλικό κατασκευής να μην 
αλλοιώνεται από την ηλιακή ακτινοβολία, να είναι 
πλήρως 
ανακυκλώσιμο και να μην επιβαρύνει το περιβάλλον. 

25. 
Κοντάρι αλουμινίου για σκούπες/ 
σφουγγαρίστρες μήκους 1,30m 
 

 Κοντάρι ΙΝΟΧ, μήκους 1,30 μέτρα, να βιδώνει απόλυτα 
στην οικιακή σφουγγαρίστρα και την σκούπα 

26. 
Σπογγοπετσέτα κουζίνας (τύπου 
wettex) 26cm χ 32cm 

Σπογγοπετσέτα κουζίνας (τύπου wettex) 26cm χ 32cm 
Υψηλή απορροφητικότητα,  άριστης  ποιότητας  και  
γρήγορο  στέγνωμα,  χωρίς  να αφήνει χνούδι. 

27. 
Σακούλες για ηλεκτρική σκούπα σε 
συσκευασία των 5 τεμαχίων 

Χάρτινες σακούλες φίλτρου με δύο στρώσεις, με 
εξαιρετική απόδοση φιλτραρίσματος και αντοχή σε 
τάσεις. 

28. 
Κατσαριδοκτόνα – εντομοκτόνα (300 
ml) 
 

Να είναι άοσμο, κατά προτίμηση οικολογικό ως προς το 
προωθητικό αέριο , σε εύχρηστη συσκευασία, η οποία 
να πληροί τις προδιαγραφές της Ε. Ε. Απαραίτητη η 
αναγραφή επί της φιάλης οι οδηγίες χρήσης και 
ασφάλειας. Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας. Σε συσκευασία 
300ml 

29. 
Υγρό αποφρακτικό τουαλέτας σε 
συσκευασία των 100 ml (ενδεικτικού 
τύπου tuboflo) 

Αφρίζον προϊόν για αποχετευτικά συστήματα , που 
αποφράσσει από διάφορα υπολείμματα τους νεροχύτες 
, νιπτήρες κ.λ.π. και απομακρύνει τη δυσοσμία . Σε 
συσκευασία των 100ml, με  αναγραφόμενες οδηγίες 
χρήσης 
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30. 
Υδροχλωρικό οξύ (acquaforte) 430ml 
 

Υγρό διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15 % συσκ.450 ml. 
Να φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο 
σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 
της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά 
σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 
της ευρωπαϊκής ένωσης. 

31. 
Υγρό καθαριστικό πιάτων σε 
συσκευασία των 500ml 

Συμπυκνωμένο, υψηλής περιεκτικότητας σε 
ενεργά συστατικά. Υψηλού σταθερού αφρισμού, 
ουδέτερου PH. Καταπολεμά βακτηρίδια, μύκητες, 
μικρόβια, μούχλα – ιούς και δεν επιτρέπει να 
αναπτυχθούν εστίες μόλυνσης και δυσοσμιών. Τέλεια 
υγιεινή και καθαριότητα, βιοδιασπώμενο και οικείο με 
το περιβάλλον. Η δράση του είναι γρήγορη και 
αποτελεσματική. Διαλύει και απομακρύνει λίπη, χωρίς 
κατάλοιπα και μικρόβια στα σκεύη, δοχείο των 500ml 
 

32. 
Επαγγελματικό καρότσι 
σφουγγαρίσματος με 
κουβά και στίφτη 20lt 

Αποτελείται από την πλαστική βάση και τις 4 
περιστρεφόμενες ρόδες 8 εκ. Στο καρότσι 
περιλαμβάνεται και προσαρμόζεται κουβάς 20  λίτρων, 
πρέσα και τα ανταλλακτικά σφουγγαρίσματος. 

33. 
Καλαθάκι πλαστικό απορριμμάτων 
γραφείου  

Καλαθάκι πλαστικό απορριμμάτων γραφείου ανοιχτό 
ύψος 30cm διάµετρος 28cm περίπου 
 

34. Ποδόμακτρο 90cmX150cm 

Ποδόμακτρο εισόδου, μεγάλης αντοχής, φτιαγμένο από 
βινύλιο, με υπόστρωμα, για να παγιδεύει μεγάλες 
ποσότητες χώματος, λάσπης και άλλων ρύπων και 
διαστάσεων 90cmX150cm . 
 

35. Παρκετέζα με κοντάρι 80cm 

Παρκετέζα με κοντάρι 80cm και πανί μικροϊνών 
(microfiber ABS). 
 Ειδικά σχεδιασμένος μηχανισμός στήριξης στο κοντάρι 
για να μπορεί η παρκετέζα να πάρει οποιαδήποτε κλήση 
έτσι ώστε να μπορείτε να καθαρίσετε και τα πιο 
δύσκολα προσβάσιμα σημεία. 

36. 
 
Αράχνη – ξεσκονίστρα  

Αράχνη – ξεσκονίστρα συνθετική  με πτυσσόμενο 
κοντάρι  αλουμίνιου 3 μέτρων  

 
 
 
 

 ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

  (ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

                                   
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. 
Πλαστικοί σάκοι µε διάσταση 60 Χ 

80 εκ. 

Για το σύνολο των σάκων η πρώτη ύλη που θα 
χρησιμοποιηθεί θα είναι άριστης ποιότητας LDPE 
(πολυαιθυλένιο), ανακυκλωμένο και μεγάλης 





 

Σελίδα 46 

αντοχής, σε μαύρο χρώμα. Το πολυαιθυλένιο θα είναι 
μη τοξικό και όταν αποδομείται δεν θα προξενεί 
ζημιά στο περιβάλλον. 2) θα πρέπει να είναι 
ανθεκτικότατα κατά την μεταφορά 
μικροαπορριμμάτων από και προς τα καλαθάκια και 
τα καρότσια που χρησιμοποιούνται. 3) οι πλαστικοί 
σάκοι που έχουν διάσταση 60χ80 εκ για την αποφυγή 
σχισμάτων θα πρέπει να είναι 30 τεμάχια ανά κιλό 
περίπου. 4) οι πλαστικοί σάκοι που έχουν διάσταση 
80 χ 110 εκ θα πρέπει, για την αποφυγή σχισμάτων 
να είναι 8-9 τεμάχια ανά κιλό.5) 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. 6)Οι πλαστικοί 
σάκοι θα είναι συσκευασμένα σε δέματα των 25 kgr 
περίπου . 

2. 
Πλαστικοί σάκοι µε διάσταση 80 Χ 

110 εκ 

Για το σύνολο των σάκων η πρώτη ύλη που θα 
χρησιμοποιηθεί θα είναι άριστης ποιότητας LDPE 
(πολυαιθυλένιο), ανακυκλώμενο και μεγάλης 
αντοχής, σε μαύρο χρώμα. Το πολυαιθυλένιο θα είναι 
μη τοξικό και όταν αποδομείται δεν θα προξενεί 
ζημιά στο περιβάλλον. 2) θα πρέπει να είναι 
ανθεκτικοί κατά την μεταφορά μικροαπορριμμάτων 
από και προς τα καλαθάκια και τα καρότσια που 
χρησιμοποιούνται. 3) οι πλαστικοί σάκοι που έχουν 
διάσταση 60χ80 εκ για την αποφυγή σχισμάτων θα 
πρέπει να είναι 30 τεμάχια ανά κιλό περίπου. 4) οι 
πλαστικοί σάκοι που έχουν διάσταση 80 χ 110 εκ θα 
πρέπει, για την αποφυγή σχισμάτων να είναι 8-9 
τεμάχια ανα κιλό.5) 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. 6)Οι πλαστικοί σάκοι θα είναι 
συσκευασμένα σε δέματα των 25 kgr περίπου    

3. Σκούπες χόρτου 

Οι σκούπες χόρτου θα είναι στιβαρής κατασκευής και 
µεγάλης αντοχής για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. 
Το κυρίως σώµα θα είναι κατασκευασμένο από χόρτο 
εµπορίου δεµένο µε κατάλληλο υλικό υψηλής 
αντοχής. Οι διαστάσεις της σκούπας θα είναι περίπου 
45cm X 38cm. Θα φέρουν κοντάρι από ξύλο, 
τορναρισμένο σε κυλινδρική µορφή και λείο, ύψους 
περίπου 1m, το οποίο δεν πρέπει να φέρει ρωγµές ή 
πολλαπλούς ρόζους. 

4. 
Φαράσι πλαστικό, ορθοστατικό, με 

πλαστικό κοντάρι 
 

Φαράσι πλαστικό ορθοστατικό με κοντάρι, 
διαστάσεων 50Χ57cm περίπου. Το υλικό κατασκευής 
να μην αλλοιώνεται από την ηλιακή ακτινοβολία, να 
είναι πλήρως ανακυκλώσιμο και να μην επιβαρύνει 
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το περιβάλλον. 

5. Χαρτί κουζίνας ρολλό επαγγελματικό 
των 800gr 

Χαρτί ρολλό κουζίνας, λευκό των 800gr, διπλά 
ενισχυμένο με διάτρηση από  λευκασμένο  χημικό  
πολτό  με  μεγάλη  απορροφητικότητα  που  δεν  θα 
αφήνει χνούδι και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις, θα  
είναι απορροφητικό στο νερό,  το  λάδι,  το  λίπος  και  
τα  απορρυπαντικά.  Βάρος  ρολλού 800  γρ.  με 
απόκλιση +/- 10%) Συσκευασία σε πλαστικό 
περίβλημα 

6. Χαρτί υγείας δίφυλλο ρολλό (8αδα) 

Δίφυλλο χαρτί υγείας αρίστης ποιότητας που να 
αποσυντίθεται εύκολα στο νερό (πλήρως 
υδατοδιαλυτό). Να είναι απαλό και αντοχής στη 
χρήση. Τα φύλλα να χωρίζονται μεταξύ τους με 
διάτρηση κατά τρόπο ώστε να είναι εύκολη η κοπή 
φύλλου από φύλλο. Κάθε ρολλό να είναι 
περιτυλιγμένο σε κύλινδρο από χαρτόνι κατάλληλο 
για την στήριξη του ρολλού το οποίο θα είναι 
διαμέτρου 5 εκ. ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί στις 
ήδη υπάρχουσες βάσεις χαρτιού. Κατά την παράδοση 
τα ρολά πρέπει να περιβάλλονται με πλαστικό 
περίβλημα από πολυαιθυλένιο σε τρόπο ώστε κανένα 
σημείο του χαρτιού καθαριότητας να μην παραμένει 
εκτεθειμένο. 
Η κάθε συσκευασία θα περιέχει οκτώ (8) ρολά 
των 125gr.  
Η αρχή του χαρτιού να είναι ελαφρώς κολλημένη και 
η κόλλα να μην διαπερνά το υπόλοιπα φύλλα, προς 
εύκολη χρήση και αποφυγή σπατάλης.  
Σύνθεση: 100% λευκασμένος χημικός και 
θερμομηχανικός πολτός. Βάρος : 125 γραμμαρίων 
περίπου (+/‐5%). 

7. Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης 
(4lt) 

Υγρό καθαριστικό απορρυπαντικό χαμηλού 
αφρισμού κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες που 
πλένονται. Κατάλληλο για επιφάνειες  
από :ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, πλακάκια δαπέδου, 
μάρμαρα , τοίχους κ.λ.π. Δεν θα πρέπει να αφήνει 
ίζημα , να έχει ευχάριστη και διακριτική οσμή. 
Πλαστική οικονομική  
φιάλη  4  λίτρων  πάνω  στην  οποία  θα  
αναγράφονται  οδηγίες  χρήσεως  και ασφάλειας. Η 
συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης 
καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια 
κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία 

8. 
Απολυμαντικό ειδών υγιεινής 

παχύρευστοo  με   βάση το χλώριο 
(4lt) 

Συμπυκνωμένο διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου, με 
καθαριστικές - απολυμαντικές ιδιότητες και 
περιεκτικότητα τουλάχιστον 4% κ.ο. σε ενεργό χλώριο 
(Na). Συσκευασία: Πλαστική φιάλη, πάνω στην οποία 
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θα αναγράφονται οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας 
δοχείου 4lt 

9. Σαπούνι χεριών υγρό (4lt) 

Παχύρευστο  διάλυμα  κατάλληλο  για  πλύσιμο  
χεριών.  Να  διατίθεται  σε συσκευασία των 4 λίτρων. 
Θα πρέπει να είναι ουδέτερου pH, περιεκτικότητα σε 
πλούσια ενεργά συστατικά και γλυκερίνη. Τα 
συστατικά του στοιχεία να είναι οικολογικά 

10. Γάντια ελαστικά μιας χρήσης latex 
(συσκευασία των 100 τεμ.)  Νο large 

Γάντια πλαστικά από ειδικό τύπου latex υλικό , μίας 
χρήσης μεγάλης αντοχής, κατάλληλο για προφύλαξη 
της υγιεινής και ασφάλειας του χρήστη τους. Σε 
συσκευασία: Πακέτο χάρτινο 100 ζεύγη μεγέθους L 

11. Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός 
απλός με στίφτη 

Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός χωρητικότητας 
16lt με αποσπώμενο πλαστικό στίφτη 
σφουγγαρίστρας 

12. 
Κοντάρι αλουμινίου για σκούπες/ 
σφουγγαρίστρες μήκους 1,30m 
 

Κοντάρι ΙΝΟΧ, μήκους 1,30 μέτρα, να βιδώνει 
απόλυτα στην οικιακή σφουγγαρίστρα και την 
σκούπα 

13. Σφουγγαρίστρα οικιακής χρήσης 
απλές wettex ,ανταλλακτικό 

Σφουγγαρίστρα τύπου wettex,200gr, από βισκόζη, 
πολυεστέρα και πολυπροπυδένιο, με αντοχή στα 
αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει 
χνούδια κατά την τη χρήση της και να έχει μεγάλη 
απορροφητικότητα 

14. Καθαριστικό τζαμιών με ψεκαστήρα  
(750ml) 

Καθαριστικό απορρυπαντικό, κατάλληλο για όλες τις 
γυάλινες επιφάνειες που πλένονται,  όπως  τζάμια,  
βιτρίνες  ,  παράθυρα,  παρμπρίζ  και  τζάμια 
αυτοκινήτων κ.λ.π. Να απομακρύνει σκόνη , λεκέδες, 
στίγματα και δακτυλιές. Να  μην  αφήνει  ίχνη,  
θαμπάδες  και  υπολείμματα.  Συσκευασία  σε  
πλαστική φιάλη με οδηγίες χρήσεως, οδηγίες 
προφύλαξης και αρ. Αδείας κυκλοφορίας του  
προϊόντος  σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία.  
Να  
διατίθεται  σε συσκευασία  των  750ml .  Να  φέρει  
σήμανση  CE  &  να  είναι  κατασκευασμένο σύμφωνα  
με  τις  τιμές  που  δίνονται  στην  οδηγία  91/155  της  
ευρωπαϊκής ένωσης  επίσης  να  περιέχει  συστατικά  
σύμφωνα  με  τις τιμές  που  δίνονται στην οδηγία 
89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης 

 
 
 

 

ΤΜΗΜΑ 3 : «ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» 

 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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Α/Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Υδροχλωρικό οξύ  

(Αqua forte) 

Υγρό διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15 % συσκ.450 ml. 
Να φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο 
σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 
της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά 
σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 
της ευρωπαϊκής ένωσης. 

2. Κρέμα καθαρισμού επιφανειών 
(500ml) Λεμόνι (τύπου Cif ) 

Καθαριστικό σε μορφή κρέμας για όλες τις επιφάνειες 
εσωτερικών χώρων, παχύρρευστο, 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 500ml. 

3. Υγρό αποφρακτικό τουαλέτας σε 
συσκευασία των 100ml (ενδεικτικού 
τύπου TU.BO.FLO) 

Αφρίζον προϊόν για αποχετευτικά συστήματα , που 
αποφράσσει από διάφορα υπολείμματα τους νεροχύτες 
, νιπτήρες κ.λ.π. και απομακρύνει τη δυσοσμία . Σε 
συσκευασία των 100ml, με  αναγραφόμενες οδηγίες 
χρήσης 

4. Σπογγοπετσέτα κουζίνας (τύπου 
wettex) 

Σπογγοπετσέτα κουζίνας (τύπου  wettex) 26cm χ 32cm 
Υψηλή απορροφητικότητα,  άριστης  ποιότητας  και  
γρήγορο  στέγνωμα,  χωρίς  να αφήνει χνούδι. 

5. Αλάτι πλυν. πιάτων Σκόνη κατάλληλη για την απομάκρυνση των αλάτων και 
των υπολειμμάτων απορρυπαντικού. Σε συσκευασία 
στην οποία θα αναγράφονται οι οδηγίες χρήσης 

6. Αλκοολούχος λοσιόν Η Αλκοολούχος Λοσιόν αποτελείται από μετουσιωμένη 
αιθυλική αλκοόλη  γεωργικής προέλευσης, νερό και 
γλυκερίνη. Είναι άοσμη και κατάλληλη μόνο για 
εξωτερική χρήση. 

7. Αλουμινόχαρτο κλασικό αλουμινόχαρτο να προστατεύει 
αποτελεσματικά τα τρόφιμά 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. Σε ρολό των 100 μέτρων x 
30cm 

8. Αντιβακτηριδιακό σπρέι Αντιβακτηριδιακό SPRAY 750 ML (4+1) που να 
εξασφαλίζει υγιεινή καθαριότητα σε βάθος, 
απολύμανση των επιφανειών και 100% απομάκρυνση 
των αλάτων, με σύνθεση χωρίς χλώριο. Η ειδική αυτή 
σύνθεση συνδυάζει καθαριστικά συστατικά και 
απολυμαντικούς παράγοντες στη σωστή αναλογία και 
καταπολεμά το 99,9% των βακτηριδίων. 

9. Αντιβακτηριδιακό υγρό σαπούνι χεριών  Αντιβακτηριδιακό παχύρευστο  διάλυμα  κατάλληλο  για  
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με αντλία (300ml) πλύσιμο  χεριών.  Να  διατίθεται  σε συσκευασία των 
300ml. Θα πρέπει να είναι ουδέτερου pH, 
περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά συστατικά και 
γλυκερίνη. Τα συστατικά του στοιχεία να είναι 
οικολογικά. 

10. Απλώστρα Απλώστρα ανοξείδωτη εσωτερικού χώρου πτυσσόµενη 

11. Απορ. πλυντ. ρούχων Σκόνη πλυντηρίου , που να διαλύεται εύκολα και 
πλήρως, να εξασφαλίζει καθαριότητα και λάμψη στα 
ρούχα, να περιέχει ενεργά τασιενεργά συστατικά 
βιοδιασπώμενα ώστε να μην επιβαρύνει το υδάτινο 
περιβάλλον, να μην περιέχει βόριο και φωσφορικά. Να 
μην προκαλεί φθορές στις ίνες των ρούχων, να πλένει 
αποτελεσματικά και στους 30 βαθμούς . Να είναι σε 
χάρτινη συσκευασία όπου θα έχει οδηγίες χρήσης 

12. Αποσμητ. χώρου αναταλλακτ. Σε μορφή τζελ, με πλαστικό περίβλημα .ιδανικό για 
γραφεία, περιορισμένους χώρους. Σε διάφορα αρώματα 

13. Γάντια λαστιχένια Από πλαστικό ανθεκτικό, άριστης ποιότητας, σε (3) 
μεγέθη (S-M-L). Συσκευασία από πλαστικό περίβλημα 
,ανά τεμάχιο. 

14. Γάντια μιας χρήσεως Γάντια πλαστικά από ειδικό τύπου latex υλικό , μίας 
χρήσης μεγάλης αντοχής, κατάλληλο για προφύλαξη της 
υγιεινής και ασφάλειας του χρήστη τους. Σε 
συσκευασία: Πακέτο χάρτινο 100 ζεύγη μεγέθους S,M,L 

15. Γυαλιστικό πλυντ. πιάτων Συµπυκνωµένο στεγνωτικό/γυαλιστικό πλυντηρίου 
πιάτων 4 λίτρων 

16. Εντομοκτόνο Να είναι άοσμο, κατά προτίμηση οικολογικό ως προς το 
προωθητικό αέριο , σε εύχρηστη συσκευασία, η οποία 
να πληροί τις προδιαγραφές της Ε. Ε. Απαραίτητη η 
αναγραφή επί της φιάλης οι οδηγίες χρήσης και 
ασφάλειας. Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας. Σε συσκευασία 
300ml 

17. Θερμόμετρο τροφίμων Θερμόμετρο αδιάβροχο με μεγάλη οθόνη για τη 
μέτρηση της θερμοκρασίας των τροφίμων κατά το 
μαγείρεμα μέχρι και τη συντήρηση. Το άκρο της βελόνας 
να είναι έτσι ώστε να παράγει μια πιο 
γρήγορη αντίδραση όταν χρησιμοποιείται σε λιγότερο 
πυκνά τρόφιμα σύμφωνα με τον κώδικα Code 4-302.12 
του FDA. (-40° C έως και +155° C ) 

18. Κάδος απορριμμάτων με καπάκι και 
πεντάλ 

Καλαθάκι τουαλέτας με πεντάλ, πλαστικό, 
χωρητικότητας 5lit , με αποσπώμενο εσωτερικό 
καλαθάκι 

19. Καθαριστικό φούρνου καθαριστικό φούρνου, ειδικής σύνθεσης αλκαλικό 
απορρυπαντικό υγρό , αποτελεσματικό σε καμένα λίπη. 





 

Σελίδα 51 

Συσκευασία των 500ml 

20. Καλαθάκι  πλαστικό απορριμμάτων 
γραφείου 

Καλαθάκι πλαστικό απορριμμάτων γραφείου ανοιχτό 
ύψος 30cm διάµετρος 28cm περίπου 

 

21. Κοντάρι για σκούπα Κοντάρι ΙΝΟΧ, μήκους 1,30 μέτρα, να βιδώνει απόλυτα 
στην οικιακή Σφουγγαρίστρα και την σκούπα 

22. Κουβάς επαγγ\κός σφουγγαρίσματος 
γίγας 

Αποτελείται από την πλαστική βάση και τις 4 
περιστρεφόμενες ρόδες 8 εκ. Στο καρότσι 
περιλαμβάνεται και προσαρμόζεται κουβάς 20  λίτρων, 
πρέσα και τα ανταλλακτικά σφουγγαρίσματος. 

23. Κουβάς σφουγγαρίσματος 16lt με 
αποσπώμενο στίφτη 

Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός χωρητικότητας 
16lt με αποσπώμενο πλαστικό στίφτη σφουγγαρίστρας 

24. Λάμπες βιδωτές Τάση τροφοδοσίας: 220V – 240V, Ισχύς: 10W,Απόδοση 
σε Lumen: 1255Lm, Ισοδυναμία ισχύος: 60W, Βάση: E27, 
Ρύθμιση έντασης: Όχι, Χρωματισμός: Φυσικό λευκό, 
Χρωματική λειτουργία: 4200K, Σώμα: Πλαστικό με 
εσωτερικό αλουμινίου, λεία επιφάνεια, Ενεργειακή 
κλάση: A+, Συχνότητα: 50Hz,Μοίρες απόδοσης 
φωτισμού: 220, Συντελεστής ισχύος λαμπτήρα: 
0.5+,Ονομαστική διάρκεια ζωής: 25.000h, 

25. Λάμπες μπαγιονέτ Λαμπτήρας αλογόνου, ισχύος 70W, τάση ρεύματος 
230V, τύπου (ΜΠΑΓΙΟΝΕΤ), διαφανής (clear) 

26. Λεκάνη μεγάλη για σαλάτα με καπάκι Πλαστική λεκάνη 17 λίτρων με καπάκι 

27. Λεκάνη μεγάλη για ψωμί με καπάκι Πλαστική λεκάνη 17 λίτρων με καπάκι 

28. Λευκαντικό  Να είναι απολυμαντικό και λευκαντικό υγρό, για 
επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων. Να είναι 
καταχωρημένο στον ΕΟΦ για την απολυμαντική του 
δράση. Η δράση του να βασίζεται στο ελευθερούμενο 
ενεργό οξυγόνο, κατάλληλο για όλους τους τύπους 
υφασμάτων (βαμβακερά, βαμβακερά/συνθετικά) 
λευκά και χρωματιστά. Να χρησιμοποιείται σε 
αναλογία 3 – 10 ml ανά kg στεγνού ρουχισμού 
περίπου στους 60 – 90 οC στο στάδιο της κύριας 
πλύσης μαζί με το απορρυπαντικό. Να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί με συσκευές δοσολόγησης. Να 
διατίθεται σε πλαστικά δοχεία καθαρού βάρους 20 – 
30 kg περίπου. Να είναι βιοδιασπώμενο, και να μην 
ρυπαίνει το περιβάλλον. Η χρήση του να είναι φιλική 
προς τον χρήστη. 

29. Μαλακτικό πλυντ. ρούχων Να περιέχει ενεργά συστατικά βιοδιασπώμενα ώστε να 
μην επιβαρύνει το υδάτινο περιβάλλον . Να 
συσκευάζεται σε ειδικά μελετημένες συσκευασίες ώστε 
να είναι 100% ανακυκλώσιμες και ασφαλείς για το 
χρήστη, να είναι φιλικό με την επιδερμίδα , 
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υποαλλεργικό και να μην προκαλεί ερεθισμούς , να 
προσφέρει απαλότητα στα ρούχα. Σε συσκευασία των 
4lit 

30. Μαχαίρι κοτόπουλου Μαχαίρι με λάμα 20&25εκ από ανοξείδωτο ατσάλι, με 
μασίφ λαβή με αντιολισθητικό πιάσιμο. Από υψηλής 
χρηστικότητας και διάρκειας ανοξείδωτο ατσάλι ΙΝΟΧ 
18/10, ευρωπαϊκής προέλευσης, ανθεκτικά σε 
καθηµερινή παρατεταµένη και βαριά χρήση χρήση, 
πάχους 1,8mm Με ασφαλή, άνετη, αντικραδασµική, 
αντιολισθητική και ανθεκτική σε υψηλές θερµοκρασίες 
(120- 130 C) λαβή, κατασκευασµένη από 
πολυπροπυλένιο (PP). Η ένωση µεταξύ της λαβής και της 
λεπίδας είναι συµπαγής χάρη στη διαδικασία έγχυσης. 
Κάθε µαχαίρι µπορεί να προσδιοριστεί για την κοπή 
ενός συγκεκριµένου τρόφιµου, χρησιµοποιώντας ένα 
σύστηµα χρώµατος δεικτών πολυπροπυλενίου που 
βρίσκεται στη λαβή, από τις οδηγίες υγιεινής ΕΦΕΤ. 

31. Μαχαίρι κρέατος Μαχαίρι για Κρέας με αιχμηρή λεπίδα 20cm και ξύλινη 
λαβή, ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες, με μακράς 
διάρκειας λάμψη. Από υψηλής χρηστικότητας και 
διάρκειας ανοξείδωτο ατσάλι ΙΝΟΧ 18/10, ευρωπαϊκής 
προέλευσης, ανθεκτικά σε καθηµερινή παρατεταµένη 
και βαριά χρήση χρήση, πάχους 1,8mm Με ασφαλή, 
άνετη, αντικραδασµική, αντιολισθητική και ανθεκτική σε 
υψηλές θερµοκρασίες (120- 130 C) λαβή, 
κατασκευασµένη από πολυπροπυλένιο (PP). Η ένωση 
µεταξύ της λαβής και της λεπίδας είναι συµπαγής χάρη 
στη διαδικασία έγχυσης. Κάθε µαχαίρι µπορεί να 
προσδιοριστεί για την κοπή ενός συγκεκριµένου 
τρόφιµου, χρησιµοποιώντας ένα σύστηµα χρώµατος 
δεικτών πολυπροπυλενίου που βρίσκεται στη λαβή, από 
τις οδηγίες υγιεινής ΕΦΕΤ. 

32. Μαχαίρι τυριού Μαχαίρι με κυρτή λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι με 2 
πλαστικές αντιολισθητικές λαβές. Από υψηλής 
χρηστικότητας και διάρκειας ανοξείδωτο ατσάλι ΙΝΟΧ 
18/10, ευρωπαϊκής προέλευσης, ανθεκτικά σε 
καθηµερινή παρατεταµένη και βαριά χρήση χρήση, 
πάχους 1,8mm Με ασφαλή, άνετη, αντικραδασµική, 
αντιολισθητική και ανθεκτική σε υψηλές θερµοκρασίες 
(120- 130 C) λαβή, κατασκευασµένη από 
πολυπροπυλένιο (PP). Η ένωση µεταξύ της λαβής και της 
λεπίδας είναι συµπαγής χάρη στη διαδικασία έγχυσης. 
Μαχαίρι για την κοπή ενός συγκεκριµένου 
τροφίµου,(ψωµιού) χρησιµοποιώντας το σύστηµα 
χρώµατος δεικτών πολυπροπυλενίου που βρίσκεται στη 
λαβή, από τις οδηγίες υγιεινής ΕΦΕΤ. 

33. Μαχαίρι φρούτου Μαχαίρι Φρούτου 6.0mm Metropole 18/10 
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34. Μαχαίρι ψωμιού Μαχαίρι με λάμα 20& 28εκ από ανοξείδωτο ατσάλι, με 
μασίφ λαβή με αντιολισθητικό πιάσιμο. Από υψηλής 
χρηστικότητας και διάρκειας ανοξείδωτο ατσάλι ΙΝΟΧ 
18/10, ευρωπαϊκής προέλευσης, ανθεκτικά σε 
καθηµερινή παρατεταµένη και βαριά χρήση χρήση, 
πάχους 1,8mm Με ασφαλή, άνετη, αντικραδασµική, 
αντιολισθητική και ανθεκτική σε υψηλές θερµοκρασίες 
(120- 130 C) λαβή, κατασκευασµένη από 
πολυπροπυλένιο (PP). Η ένωση µεταξύ της λαβής και της 
λεπίδας είναι συµπαγής χάρη στη διαδικασία έγχυσης. 
Μαχαίρι για την κοπή ενός συγκεκριµένου 
τροφίµου,(ψωµιού) χρησιµοποιώντας το σύστηµα 
χρώµατος δεικτών πολυπροπυλενίου που βρίσκεται στη 
λαβή, από τις οδηγίες υγιεινής ΕΦΕΤ. 

35. Μπαταρίες ΑΑ Μπαταρίες μεγέθους ΑΑ αλκαλικές 

36.. Μπαταρίες για θερμόμετρο τροφίμων Μπαταρίες  για Θερμόμετρο αδιάβροχο με μεγάλη 
οθόνη για τη μέτρηση της θερμοκρασίας των τροφίμων 
κατά το μαγείρεμα μέχρι και τη συντήρηση. Το άκρο της 
βελόνας να είναι έτσι ώστε να παράγει μια πιο 
γρήγορη αντίδραση όταν χρησιμοποιείται σε λιγότερο 
πυκνά τρόφιμα σύμφωνα με τον κώδικα Code 4-302.12 
του FDA. (-40° C έως και +155° C ) 

37 Μωρομάντηλα Υποαλλεργικό προϊόν 100%, με ουδέτερο PH, χωρίς 
οινόπνευμα για να μην προκαλεί ερεθισμούς σε 
συσκευασία των 72 φύλλων 

38. Ξεσκονιστήρι  

39. Βρεφικές πάνες (συσκ. 44 τμχ) (κιλά 12-
25) 

πάνες 12-25gr με μοναδικά φιλική προστασία ως προς 
το δέρμα 

40. Βρεφικές πάνες (συσκ. 50 τμχ) (κιλά 8-
18) 

πάνες 8-18gr με μοναδικά φιλική προστασία ως προς το 
δέρμα 

41. Παπί υγρό Υγρό καθαρισμού τουαλέτας τύπου παπί απολυμαντικό 
κατάλληλο για επιφάνειες εμαγιέ σε συσκευασία 750ml. 
Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα µε τις τιμές που 
δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης, 
επίσης να περιέχει συστατικά σύμφωνα µε τις τιμές που 
δίνονται στην οδηγία 89/542 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

42. Παπί BLOCK Υγρό καθαρισμού τουαλέτας τύπου παπί απολυμαντικό 
κατάλληλο για επιφάνειες εμαγιέ σε συσκευασία 750ml. 
Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα µε τις τιμές που 
δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης, 
επίσης να περιέχει συστατικά σύμφωνα µε τις τιμές που 
δίνονται στην οδηγία 89/542 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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43. Παρκετέζα μεγάλη (κόκκινη) Παρκετέζα με κοντάρι 80cm και πανί μικροϊνών 
(microfiber ABS). 
 Ειδικά σχεδιασμένος μηχανισμός στήριξης στο κοντάρι 
για να μπορεί η παρκετέζα να πάρει οποιαδήποτε κλήση 
έτσι ώστε να μπορείτε να καθαρίσετε και τα πιο 
δύσκολα προσβάσιμα σημεία! 

44. Πήλερ Αποφλοιωτής  inox-13,4 ή 20cm 

45. Πιγκάλ τουαλέτας Βουρτσάκι τουαλέτας Πιγκάλ κλειστό κατασκευασμένο 
από πλαστικό, με βάση στήριξης όπου θα τοποθετείται 
το βουρτσάκι, σκληρό, υψηλής ποιότητας και ανθεκτικό 
στις προσκρούσεις.(10χ37) 

46. Σακ. ηλεκτρικής σκούπας Χάρτινες σακούλες φίλτρου με δύο στρώσεις, με 
εξαιρετική απόδοση φιλτραρίσματος και αντοχή σε 
τάσεις. 

47. Σακούλες απορ. Γίγας 80Χ1,10 Σακούλα απορριμμάτων διαστάσεων  70χ95  cm  
άριστης  ποιότητας.  Να  μην σκίζεται,  να  μην  στάζει.  
Σε  κατάλληλα  τυποποιημένη συσκευασία  η  οποία 
εξωτερικά να αναγράφει τις διαστάσεις, το βάρος και 
την προέλευση. 

48. Σακούλες απορ. Καλαθιού (48χ50) Σακούλα  γραφείου  διαστάσεων  48Χ50  cm  άριστης  
ποιότητας.  Να  μην σκίζεται,  να  μην  στάζει.  Σε  
κατάλληλα  τυποποιημένη συσκευασία  η  οποία 
εξωτερικά να αναγράφει τις διαστάσεις, το βάρος και 
την προέλευση.(συσκευασία 20τμχ), (48χ50) 

49. Σακούλες απορ. Μεγάλες Σακούλα  απορριμμάτων  διαστάσεων  52χ75  cm  
άριστης  ποιότητας.  Να  μην σκίζεται,  να  μην  στάζει.  
Σε  κατάλληλα  τυποποιημένη συσκευασία  η  οποία 
εξωτερικά να αναγράφει τις διαστάσεις, το βάρος και 
την προέλευση. 

50. Σακούλες τροφίμων Σακούλες φύλαξης τροφίµων µεγάλες, 25Χ35 40mic. 

51. Σελοφάν 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-30°C. Διαστάσεων 45cm σε 
συσκευασία των 100μ 

52. Σκούπα χειρός Οι σκούπες θα είναι κατασκευασµένες από καλής 
ποιότητας κατάλληλο υλικό (ψάθα σάρωσης). 

53. Σύρμα κουζίνας Ανοξείδωτα συρμάτινα σφουγγαράκια εξαιρετικής 
αντοχής , σε σπειροειδή μορφή , που δεν αφήνουν ίχνη 
υλικού κατά την χρήση τους, βάρους 15gr περίπου 
έκαστο Συσκευασία σε πλαστικό περίβλημα ,ανά 
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τεμάχιο. 

54. Σφουγγάρια κουζίνας Σφουγγάρια με σύρμα (φίμπρα), για καθαρισμό 
διαφόρων επιφανειών με ανθεκτικότητα σε καθαριστικά 
και απολυμαντικά, για αποκόλληση ρύπων. 

 

55. Σφουγγαριστ. επαγ. με κοντάρι Σφουγγαρίστρα τύπου wettex,200gr, από βισκόζη, 
πολυεστέρα και πολυπροπυδένιο, με αντοχή στα 
αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια 
κατά την τη χρήση της και να έχει μεγάλη 
απορροφητικότητα 

56. Σφουγγαριστ. οικ. ανατλ/κο Ανταλλακτικό, που προσαρμόζεται σε ειδική κεφαλή 
επαγγελματικής σφουγγαρίστρας, μεγάλης αντοχής και 
απορροφητικότητας. Με κορδόνια,ραφτή, 400gr 

57. Ταμπλέτες πλυντ. πιάτων Ταμπλέτες πιάτων, έχουν ειδική σύνθεση που 
απομακρύνουν και τους δυσκολότερους λεκέδες: 
Αφαιρούν τους δύσκολους λεκέδες, Προσφέρει λάμψη 
στα ανοξείδωτα σκεύη. Προστατεύει το πλυντήριο από 
τα άλατα. 

58. Τεφλόν για κοτόπουλο Βάση κοπής παστέλ γαλάζια 38Χ29Χ0,2εκ, 
Αντιολισθητική δεν κρατάει μυρωδιές και γεύσεις. 
Κατάλληλη για πλυντήριο πιάτων 

59. Τεφλόν για τυρί Βάση κοπής παστέλ γαλάζια 38Χ29Χ0,2εκ, 
Αντιολισθητική δεν κρατάει μυρωδιές και γεύσεις. 
Κατάλληλη για πλυντήριο πιάτων 

60.. Τεφλόν για φρούτα Βάση κοπής παστέλ γαλάζια 38Χ29Χ0,2εκ, 
Αντιολισθητική δεν κρατάει μυρωδιές και γεύσεις. 
Κατάλληλη για πλυντήριο πιάτων 

61 Τεφλόν για ψωμί Βάση κοπής παστέλ γαλάζια 38Χ29Χ0,2εκ, 
Αντιολισθητική δεν κρατάει μυρωδιές και γεύσεις. 
Κατάλληλη για πλυντήριο πιάτων 

62. Τρίφτης χειρός μεταλλικός Με 4 πλευρές (πυραμίδα), ανοξείδωτο 18/10 

63.. Υγρό για πάτωμα 1 λιτρ. Υγρό καθαριστικό απορρυπαντικό χαμηλού αφρισμού 
κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες που πλένονται. 
Κατάλληλο για επιφάνειες από :ξύλο, πλαστικό, 
ανοξείδωτο, πλακάκια δαπέδου, μάρμαρα , τοίχους 
κ.λ.π. Δεν θα πρέπει να αφήνει ίζημα , να έχει ευχάριστη 
και διακριτική οσμή. Πλαστική φιάλη  1  λίτρου  πάνω  
στην  οποία  θα  αναγράφονται  οδηγίες  χρήσεως  και 
ασφάλειας. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με 
οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. 
άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. 

64 Υγρό για πιάτα 500ml Συμπυκνωμένο, υψηλής περιεκτικότητας σε ενεργά 
συστατικά. Υψηλού σταθερού αφρισμού, ουδέτερου PH. 
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Καταπολεμά βακτηρίδια, μύκητες, μικρόβια, μούχλα – 
ιούς και δεν επιτρέπει να αναπτυχθούν εστίες μόλυνσης 
και δυσοσμιών. Τέλεια υγιεινή και καθαριότητα, 
βιοδιασπώμενο και οικείο με το περιβάλλον. Η δράση 
του είναι γρήγορη και αποτελεσματική. Διαλύει και 
απομακρύνει λίπη, χωρίς κατάλοιπα και μικρόβια στα 
σκεύη, δοχείο των 500ml 

 

65. Υγρό καθ. τζαμιών ανταλ/κο Καθαριστικό απορρυπαντικό, κατάλληλο για όλες τις 
γυάλινες επιφάνειες που πλένονται,  όπως  τζάμια,  
βιτρίνες  ,  παράθυρα,  παρμπρίζ  και  τζάμια 
αυτοκινήτων κ.λ.π. Να απομακρύνει σκόνη , λεκέδες, 
στίγματα και δακτυλιές. Να  μην  αφήνει  ίχνη,  
θαμπάδες  και  υπολείμματα.  Συσκευασία  σε  πλαστική 
φιάλη με οδηγίες χρήσεως, οδηγίες προφύλαξης και αρ. 
Αδείας κυκλοφορίας του  προϊόντος  σύμφωνα  με  την  
κείμενη  νομοθεσία.  Να διατίθεται  σε συσκευασία  των  
750ml .  Να  φέρει  σήμανση  CE  &  να  είναι  
κατασκευασμένο σύμφωνα  με  τις  τιμές  που  δίνονται  
στην  οδηγία  91/155  της  ευρωπαϊκής ένωσης  επίσης  
να  περιέχει  συστατικά  σύμφωνα  με  τις τιμές  που  
δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης 

66. Υγρό καθαρ. αλάτων  Όξινο διάλυμα για την απομάκρυνση της επίμονης 
βρωμιάς, όπως: άλατα, υπολείμματα σαπουνιού από 
βρύσες, ντους, πλακάκια, αρμούς και είδη υγιεινής. 
Συσκευασία 500ml. 

67. Υγρό καθαρ. τζαμιών αντλία Καθαριστικό απορρυπαντικό, κατάλληλο για όλες τις 
γυάλινες επιφάνειες που πλένονται,  όπως  τζάμια,  
βιτρίνες  ,  παράθυρα,  παρμπρίζ  και  τζάμια 
αυτοκινήτων κ.λ.π. Να απομακρύνει σκόνη , λεκέδες, 
στίγματα και δακτυλιές. Να  μην  αφήνει  ίχνη,  
θαμπάδες  και  υπολείμματα.  Συσκευασία  σε  πλαστική 
φιάλη με οδηγίες χρήσεως, οδηγίες προφύλαξης και αρ. 
Αδείας κυκλοφορίας του  προϊόντος  σύμφωνα  με  την  
κείμενη  νομοθεσία.  Να διατίθεται  σε συσκευασία  των  
750ml .  Να  φέρει  σήμανση  CE  &  να  είναι  
κατασκευασμένο σύμφωνα  με  τις  τιμές  που  δίνονται  
στην  οδηγία  91/155  της  ευρωπαϊκής ένωσης  επίσης  
να  περιέχει  συστατικά  σύμφωνα  με  τις τιμές  που  
δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης 

68. Υγρό κρεμ. Χεριών 4 lt Παχύρευστο  διάλυμα  κατάλληλο  για  πλύσιμο  χεριών.  
Να  διατίθεται  σε συσκευασία των 4 λίτρων. Θα πρέπει 
να είναι ουδέτερου pH, περιεκτικότητα σε πλούσια 
ενεργά συστατικά και γλυκερίνη. Τα συστατικά του 
στοιχεία να είναι οικολογικά. 

69. Υγρό κρεμ. χεριών αντλία 300ml Αντιβακτηριδιακό παχύρευστο  διάλυμα  κατάλληλο  για  
πλύσιμο  χεριών.  Να  διατίθεται  σε συσκευασία των 
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300ml. Θα πρέπει να είναι ουδέτερου pH, 
περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά συστατικά και 
γλυκερίνη. Τα συστατικά του στοιχεία να είναι 
οικολογικά. 

70. Υγρό λιποδιάλυσης Υγρό λιποδιάλυσης για τον καθαρισμό φούρνων και 
καµµένων λιπών σε συσκ.1 λίτρου 

71. Φαράσι Φαράσι πλαστικό ορθοστατικό με κοντάρι, διαστάσεων 
50Χ57cm περίπου. Το υλικό κατασκευής να μην 
αλλοιώνεται από την ηλιακή ακτινοβολία, να είναι 
πλήρως ανακυκλώσιμο και να μην επιβαρύνει το 
περιβάλλον. 

72. Φίλτρο απορροφητήρα 

 

Ανταλλακτικό φίλτρο απορροφητήρα, για όλους τους 
τύπους. Εναρμονισμένο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές 
Οδηγίες 

73. Χαρτί κουζίνας Χαρτί ρολό κουζίνας, λευκό των 800gr, διπλά ενισχυμένο 
με διάτρηση από  λευκασμένο  χημικό  πολτό  με  
μεγάλη  απορροφητικότητα  που  δεν  θα αφήνει χνούδι 
και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις, θα είναι 
απορροφητικό στο νερό,  το  λάδι,  το  λίπος  και  τα  
απορρυπαντικά.  Βάρος  ρολού 800  γρ.  με απόκλιση +/- 
10%) Συσκευασία σε πλαστικό περίβλημα 

74. Χαρτί υγείας δίφυλλο  Δίφυλλο χαρτί υγείας αρίστης ποιότητας που να 
αποσυντίθεται εύκολα στο νερό (πλήρως 
υδατοδιαλυτό). Να είναι απαλό και αντοχής στη χρήση. 
Τα φύλλα να χωρίζονται μεταξύ τους με διάτρηση κατά 
τρόπο ώστε να είναι εύκολη η κοπή φύλλου από φύλλο. 
Κάθε ρολό να είναι περιτυλιγμένο σε κύλινδρο από 
χαρτόνι κατάλληλο για την στήριξη του ρολού το οποίο 
θα είναι διαμέτρου 5 εκ. ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί 
στις ήδη υπάρχουσες βάσεις χαρτιού. Κατά την 
παράδοση τα ρολά πρέπει να περιβάλλονται με 
πλαστικό περίβλημα από πολυαιθυλένιο σε τρόπο ώστε 
κανένα σημείο του χαρτιού καθαριότητας να μην 
παραμένει εκτεθειμένο. 

Η κάθε συσκευασία θα περιέχει οκτώ (8) ρολά των 
125gr.  

Η αρχή του χαρτιού να είναι ελαφρώς κολλημένη και η 
κόλλα να μην διαπερνά το υπόλοιπα φύλλα, προς 
εύκολη χρήση και αποφυγή σπατάλης.  

Σύνθεση: 100% λευκασμένος χημικός και 
θερμομηχανικός πολτός. Βάρος : 125 γραμμαρίων 
περίπου (+/‐5%).  

 

75. Χαρτομάντιλα επιτραπέζια Χαρτομάντηλα δίφυλλα, από λευκασμένο χαρτοπολτό 
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100%, κουτί των 100τμχ. 

76. Χαρτοπετσέτες Απορροφητική από 100% λευκασμένο χημικό πολτό - 
Δίφυλλη γκοφρέ διαστάσεων 25cm X 23cm με απόκλιση 
+/- 5%. Σε συσκευασία πακέτου με πλαστικό περίβλημα. 
Κιβώτιο με 20 πακέτα x200φύλλα (4000φύλλα ανά 
κιβώτιο) 

77. Χειροπετσέτες για μηχάνημα 
τουαλέτας 

Είναι απαλό χαρτί μιας χρήσης, δεν αφήνει χνούδι, ούτε 
θρυμματίζεται σε μικρά κομμάτια κατά την χρήση του. 
Απορροφητικές από 100% λευκασμένο χημικό πολτό. Σε 
συσκευασία των 100τμχ.τοποθετούνται σε χαρτοθήκη 
wc 

78. Απολυμαντικό ειδών υγιεινής 
παχύρευστο με βάση το χλώριο 4lt 

Συμπυκνωμένο διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου, με 
καθαριστικές - απολυμαντικές ιδιότητες και 
περιεκτικότητα τουλάχιστον 4% κ.ο. σε ενεργό χλώριο 
(Na). Συσκευασία: Πλαστική φιάλη, πάνω στην οποία θα 
αναγράφονται οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας δοχείου 
4lt 

79. Χλωρίνη ρευστή μεσαία(1000-1250ml) Λευκαντικό και απολυμαντικό διάλυμα υποχλωριώδους 
νατρίου 3-6% κ.β. σε ενεργό χλώριο, να έχει το δυνατόν 
ευχάριστη και διακριτική οσμή , σε συσκευασία των 2 
λίτρων και να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής 
και λήξης. Επίσης η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με 
οδηγίες χρήσεως, οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδειας 
κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. (1000-1250ml) 

80. Ψάθινη σκούπα με ξύλο Οι σκούπες χόρτου θα είναι στιβαρής κατασκευής και 
µεγάλης αντοχής για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Το 
κυρίως σώµα θα είναι κατασκευασµένο από χόρτο 
εµπορίου δεµένο µε κατάλληλο υλικό υψηλής αντοχής. 
Οι διαστάσεις της σκούπας θα είναι περίπου 45cm X 
38cm. Θα φέρουν κοντάρι από ξύλο, τορναρισµένο σε 
κυλινδρική µορφή και λείο, ύψους περίπου 1m, το 
οποίο δεν πρέπει να φέρει ρωγµές ή πολλαπλούς 
ρόζους 

 
 

ΤΜΗΜΑ 4 : ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ Β. ΚΑΤΡΑΚΗ 
ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 
                                                  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Χαρτί υγείας δίφυλλο ρολλό (8αδα) 

Δίφυλλο χαρτί υγείας αρίστης ποιότητας που να 
αποσυντίθεται εύκολα στο νερό (πλήρως 
υδατοδιαλυτό). Να είναι απαλό και αντοχής στη 
χρήση. Τα φύλλα να χωρίζονται μεταξύ τους με 
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διάτρηση κατά τρόπο ώστε να είναι εύκολη η κοπή 
φύλλου από φύλλο. Κάθε ρολλό να είναι 
περιτυλιγμένο σε κύλινδρο από χαρτόνι κατάλληλο για 
την στήριξη του ρολλού το οποίο θα είναι διαμέτρου 5 
εκ. ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί στις ήδη 
υπάρχουσες βάσεις χαρτιού. Κατά την παράδοση τα 
ρολά πρέπει να περιβάλλονται με πλαστικό περίβλημα 
από πολυαιθυλένιο σε τρόπο ώστε κανένα σημείο του 
χαρτιού καθαριότητας να μην παραμένει εκτεθειμένο. 
Η κάθε συσκευασία θα περιέχει οκτώ (8) ρολά 
των 125gr.  
Η αρχή του χαρτιού να είναι ελαφρώς κολλημένη και η 
κόλλα να μην διαπερνά το υπόλοιπα φύλλα, προς 
εύκολη χρήση και αποφυγή σπατάλης.  
Σύνθεση: 100% λευκασμένος χημικός και 
θερμομηχανικός πολτός. Βάρος : 125 γραμμαρίων 
περίπου (+/‐5%).  
 

2. 
Χαρτί κουζίνας ρολλό επαγγελματικό 
των 800gr 

Χαρτί ρολλό κουζίνας, λευκό των 800gr, διπλά 
ενισχυμένο με διάτρηση από  λευκασμένο  χημικό  
πολτό  με  μεγάλη  απορροφητικότητα  που  δεν  θα 
αφήνει χνούδι και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις, θα  
είναι απορροφητικό στο νερό,  το  λάδι,  το  λίπος  και  
τα  απορρυπαντικά.  Βάρος  ρολλού 800  γρ.  με 
απόκλιση +/- 10%) Συσκευασία σε πλαστικό περίβλημα 

3. 
Καθαριστικό τζαμιών με ψεκαστήρα  
(750ml) 

Καθαριστικό απορρυπαντικό, κατάλληλο για όλες τις 
γυάλινες επιφάνειες που πλένονται,  όπως  τζάμια,  
βιτρίνες  ,  παράθυρα,  παρμπρίζ  και  τζάμια 
αυτοκινήτων κ.λ.π. Να απομακρύνει σκόνη , λεκέδες, 
στίγματα και δακτυλιές. Να  μην  αφήνει  ίχνη,  
θαμπάδες  και  υπολείμματα.  Συσκευασία  σε  
πλαστική φιάλη με οδηγίες χρήσεως, οδηγίες 
προφύλαξης και αρ. Αδείας κυκλοφορίας του  
προϊόντος  σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία.  Να  
διατίθεται  σε συσκευασία  των  750ml .  Να  φέρει  
σήμανση  CE  &  να  είναι  κατασκευασμένο σύμφωνα  
με  τις  τιμές  που  δίνονται  στην  οδηγία  91/155  της  
ευρωπαϊκής ένωσης  επίσης  να  περιέχει  συστατικά  
σύμφωνα  με  τις τιμές  που  δίνονται στην οδηγία 
89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης 

4. 
Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης 
(4lt) 

Υγρό καθαριστικό απορρυπαντικό χαμηλού αφρισμού 
κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες που πλένονται. 
Κατάλληλο για επιφάνειες  από :ξύλο, πλαστικό, 
ανοξείδωτο, πλακάκια δαπέδου, μάρμαρα , τοίχους 
κ.λ.π. Δεν θα πρέπει να αφήνει ίζημα , να έχει 
ευχάριστη και διακριτική οσμή. Πλαστική οικονομική  
φιάλη  4  λίτρων  πάνω  στην  οποία  θα  αναγράφονται  
οδηγίες  χρήσεως  και ασφάλειας. Η συσκευασία να 
διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς και 





 

Σελίδα 60 

οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του 
προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

5. 
Απολυμαντικό ειδών υγιεινής 
παχύρευστοo  με   βάση το χλώριο 
(4lt) 

Συμπυκνωμένο διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου, με 
καθαριστικές - απολυμαντικές ιδιότητες και 
περιεκτικότητα τουλάχιστον 4% κ.ο. σε ενεργό χλώριο 
(Na). Συσκευασία: Πλαστική φιάλη, πάνω στην οποία 
θα αναγράφονται οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας 
δοχείου 4lt 

6. 
Αντιβακτηριδιακό υγρό σαπούνι 
χεριών  με αντλία (300ml) 

Αντιβακτηριδιακό παχύρευστο  διάλυμα  κατάλληλο  
για  πλύσιμο  χεριών.  Να  διατίθεται  σε συσκευασία 
των 300ml. Θα πρέπει να είναι ουδέτερου pH, 
περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά συστατικά και 
γλυκερίνη. Τα συστατικά του στοιχεία να είναι 
οικολογικά. 

7. 

Χλωρίνη παχύρευστη άοσμη σε 
φιάλη των 1000-1250ml με καπάκι 
ασφαλείας (ενδεικτικού τύπου 
klinex) 
 

Συμπυκνωμένο διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου, με 
καθαριστικές - απολυμαντικές ιδιότητες και 
περιεκτικότητα τουλάχιστον 4% κ.ο. σε ενεργό χλώριο 
(Na). Συσκευασία: Πλαστική φιάλη, πάνω στην οποία 
θα αναγράφονται οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας 
δοχείου 1000-1250ml 

8. 
Γάντια ελαστικά μιας χρήσης latex 
(συσκευασία των 100 τεμ.)  Νο 
medium, large 

Γάντια πλαστικά από ειδικό τύπου latex υλικό , μίας 
χρήσης μεγάλης αντοχής, κατάλληλο για προφύλαξη 
της υγιεινής και ασφάλειας του χρήστη τους. Σε 
συσκευασία: Πακέτο χάρτινο 100 ζεύγη μεγέθους M,L 

9. 
Σάκοι πλαστικοί απορριμμάτων 
γραφείου 48χ50 (συσκ.20τεμ) 

Σακούλα  γραφείου  διαστάσεων  48Χ50  cm  άριστης  
ποιότητας.  Να  μην σκίζεται,  να  μην  στάζει.  Σε  
κατάλληλα  τυποποιημένη συσκευασία  η  οποία 
εξωτερικά να αναγράφει τις διαστάσεις, το βάρος και 
την προέλευση. 

10. 
Σάκοι πλαστικοί  απορριμμάτων 
γενικής χρήσης (μεσαίες) 52χ75 
(συσκ.10τεμ) 

Σακούλα  απορριμμάτων  διαστάσεων  52χ75  cm  
άριστης  ποιότητας.  Να  μην σκίζεται,  να  μην  στάζει.  
Σε  κατάλληλα  τυποποιημένη συσκευασία  η  οποία 
εξωτερικά να αναγράφει τις διαστάσεις, το βάρος και 
την προέλευση. 

11. 
Σφουγγαρίστρες οικιακής χρήσης 
απλές wettex ,ανταλλακτικό 

Σφουγγαρίστρα τύπου wettex,200gr, από βισκόζη, 
πολυεστέρα και πολυπροπυδένιο, με αντοχή 
στααλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει 
χνούδια κατά την τη χρήση της και να έχει μεγάλη 
απορροφητικότητα 

12. Σκούπα ανταλλακτικό 
Σκούπα μαγνητική με τρίχα (διπλή) από συνθετικό για 
να συγκρατεί τα σωματίδια σκόνης, οικιακής χρήσης Α' 
ποιότητας. 

13. 
Σφουγγάρι καθαρισμού πιάτων με 
σύρμα διπλής όψεως 7x14x3 cm 

Σφουγγάρια με σύρμα (φίμπρα), για καθαρισμό 
διαφόρων επιφανειών με ανθεκτικότητα σε 
καθαριστικά και απολυμαντικά, για αποκόλληση 
ρύπων, διαστάσεων 7x14x3 cm περίπου. 
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14. 

 
Κάδος μικροαπορριμμάτων 
πλαστικός με καπάκι και πεντάλ 
χωρητικότητας 5 lt 
 

Καλαθάκι τουαλέτας με πεντάλ, πλαστικό λευκού 
χρώματος χωρητικότητας 5lit , με αποσπώμενο 
εσωτερικό καλαθάκι 

15. 
Πιγκάλ πλαστικό με καπάκι 
διαστάσεων 10 x 37 

Βουρτσάκι τουαλέτας Πιγκάλ κλειστό κατασκευασμένο 
από πλαστικό, με βάση στήριξης όπου θα τοποθετείται 
το βουρτσάκι, σκληρό, υψηλής ποιότητας και 
ανθεκτικό στις προσκρούσεις. 

16. 
Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός 
απλός με στίφτη 

Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός χωρητικότητας 
16lt με αποσπώμενο πλαστικό στίφτη σφουγγαρίστρας 

17. 

Σφουγγαρίστρα επαγγελματική 
ενδεικτικού τύπου WETTEX 
(ανταλλακτικο) 
 

Σφουγγαρίστρες τύπου wettex / τεμ. 450γρ , μήκος 
80cm περίπου. Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές τύπου 
Vetex, ειδικές για χρήση σε μεγάλες επιφάνειες 

18. 
Φαράσι πλαστικό, ορθοστατικό, με 
πλαστικό κοντάρι 
 

Φαράσι πλαστικό ορθοστατικό με κοντάρι, 
διαστάσεων 50Χ57cm περίπου. Το υλικό κατασκευής 
να μην αλλοιώνεται από την ηλιακή ακτινοβολία, να 
είναι πλήρως ανακυκλώσιμο και να μην επιβαρύνει το 
περιβάλλον. 

19. 
Κοντάρι αλουμινίου για σκούπες/ 
σφουγγαρίστρες μήκους 1,30m 
 

 Κοντάρι ΙΝΟΧ, μήκους 1,30 μέτρα, να βιδώνει απόλυτα 
στην οικιακή σφουγγαρίστρα και την σκούπα 

20. 
Σπογγοπετσέτα κουζίνας (τύπου 
wettex) 26cm χ 32cm 

Σπογγοπετσέτα κουζίνας (τύπου wettex) 26cm χ 32cm 
Υψηλή απορροφητικότητα,  άριστης  ποιότητας  και  
γρήγορο  στέγνωμα,  χωρίς  να αφήνει χνούδι. 

21. 
Κατσαριδοκτόνα – εντομοκτόνα (300 
ml) 
 

Να είναι άοσμο, κατά προτίμηση οικολογικό ως προς 
το προωθητικό αέριο , σε εύχρηστη συσκευασία, η 
οποία να πληροί τις προδιαγραφές της Ε. Ε. 
Απαραίτητη η αναγραφή επί της φιάλης οι οδηγίες 
χρήσης και ασφάλειας. Εγκεκριμένο από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας. Σε 
συσκευασία 300ml 

22. 
Υγρό αποφρακτικό τουαλέτας σε 
συσκευασία των 100 ml (ενδεικτικού 
τύπου tuboflo) 

Αφρίζον προϊόν για αποχετευτικά συστήματα , που 
αποφράσσει από διάφορα υπολείμματα τους 
νεροχύτες , νιπτήρες κ.λ.π. και απομακρύνει τη 
δυσοσμία . Σε συσκευασία των 100ml, με  
αναγραφόμενες οδηγίες χρήσης 

23. 
Υδροχλωρικό οξύ (acquaforte) 430ml 
 

Υγρό διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15 % συσκ.450 ml. 
Να φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο 
σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 
91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει 
συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην 
οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης. 

24. Υγρό καθαριστικό πιάτων σε Συμπυκνωμένο, υψηλής περιεκτικότητας σε 





 

Σελίδα 62 

συσκευασία των 500ml ενεργά συστατικά. Υψηλού σταθερού αφρισμού, 
ουδέτερου PH. Καταπολεμά βακτηρίδια, μύκητες, 
μικρόβια, μούχλα – ιούς και δεν επιτρέπει να 
αναπτυχθούν εστίες μόλυνσης και δυσοσμιών. Τέλεια 
υγιεινή και καθαριότητα, βιοδιασπώμενο και οικείο με 
το περιβάλλον. Η δράση του είναι γρήγορη και 
αποτελεσματική. Διαλύει και απομακρύνει λίπη, χωρίς 
κατάλοιπα και μικρόβια στα σκεύη, δοχείο των 500ml 
 

25. 
Επαγγελματικό καρότσι 
σφουγγαρίσματος με 
κουβά και στίφτη 20lt 

Αποτελείται από την πλαστική βάση και τις 4 
περιστρεφόμενες ρόδες 8 εκ. Στο καρότσι 
περιλαμβάνεται και προσαρμόζεται κουβάς 20  λίτρων, 
πρέσα και τα ανταλλακτικά 
σφουγγαρίσματος. 

 
 
 

ΤΜΗΜΑ 5   : ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 
                                                  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Χαρτί υγείας δίφυλλο ρολλό (8αδα) 

Δίφυλλο χαρτί υγείας αρίστης ποιότητας που να 
αποσυντίθεται εύκολα στο νερό (πλήρως 
υδατοδιαλυτό). Να είναι απαλό και αντοχής στη 
χρήση. Τα φύλλα να χωρίζονται μεταξύ τους με 
διάτρηση κατά τρόπο ώστε να είναι εύκολη η κοπή 
φύλλου από φύλλο. Κάθε ρολλό να είναι 
περιτυλιγμένο σε κύλινδρο από χαρτόνι κατάλληλο για 
την στήριξη του ρολλού το οποίο θα είναι διαμέτρου 5 
εκ. ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί στις ήδη 
υπάρχουσες βάσεις χαρτιού. Κατά την παράδοση τα 
ρολά πρέπει να περιβάλλονται με πλαστικό περίβλημα 
από πολυαιθυλένιο σε τρόπο ώστε κανένα σημείο του 
χαρτιού καθαριότητας να μην παραμένει εκτεθειμένο. 
Η κάθε συσκευασία θα περιέχει οκτώ (8) ρολά 
των 125gr.  
Η αρχή του χαρτιού να είναι ελαφρώς κολλημένη και η 
κόλλα να μην διαπερνά το υπόλοιπα φύλλα, προς 
εύκολη χρήση και αποφυγή σπατάλης.  
Σύνθεση: 100% λευκασμένος χημικός και 
θερμομηχανικός πολτός. Βάρος : 125 γραμμαρίων 
περίπου (+/‐5%).  
 

2. 
Χαρτί κουζίνας ρολλό επαγγελματικό 
των 800gr 

Χαρτί ρολλό κουζίνας, λευκό των 800gr, διπλά 
ενισχυμένο με διάτρηση από  λευκασμένο  χημικό  
πολτό  με  μεγάλη  απορροφητικότητα  που  δεν  θα 
αφήνει χνούδι και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις, θα  
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είναι απορροφητικό στο νερό,  το  λάδι,  το  λίπος  και  
τα  απορρυπαντικά.  Βάρος  ρολλού 800  γρ.  με 
απόκλιση +/- 10%) Συσκευασία σε πλαστικό περίβλημα 

3. 
Καθαριστικό τζαμιών με ψεκαστήρα  
(750ml) 

Καθαριστικό απορρυπαντικό, κατάλληλο για όλες τις 
γυάλινες επιφάνειες που πλένονται,  όπως  τζάμια,  
βιτρίνες  ,  παράθυρα,  παρμπρίζ  και  τζάμια 
αυτοκινήτων κ.λ.π. Να απομακρύνει σκόνη , λεκέδες, 
στίγματα και δακτυλιές. Να  μην  αφήνει  ίχνη,  
θαμπάδες  και  υπολείμματα.  Συσκευασία  σε  
πλαστική φιάλη με οδηγίες χρήσεως, οδηγίες 
προφύλαξης και αρ. Αδείας κυκλοφορίας του  
προϊόντος  σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία.  Να 
διατίθεται  σε συσκευασία  των  750ml .  Να  φέρει  
σήμανση  CE  &  να  είναι  κατασκευασμένο σύμφωνα  
με  τις  τιμές  που  δίνονται  στην  οδηγία  91/155  της  
ευρωπαϊκής ένωσης  επίσης  να  περιέχει  συστατικά  
σύμφωνα  με  τις τιμές  που  δίνονται στην οδηγία 
89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης 

4. Καθαριστικό τζαμιών  (4lt) 

Καθαριστικό απορρυπαντικό, κατάλληλο για όλες τις 
γυάλινες επιφάνειες που πλένονται,  όπως  τζάμια,  
βιτρίνες  ,  παράθυρα,  παρμπρίζ  και  τζάμια 
αυτοκινήτων κ.λ.π. Να απομακρύνει σκόνη , λεκέδες, 
στίγματα και δακτυλιές. Να  μην  αφήνει  ίχνη,  
θαμπάδες  και  υπολείμματα.  Συσκευασία  σε  
πλαστική φιάλη με οδηγίες χρήσεως, οδηγίες 
προφύλαξης και αρ. Αδείας κυκλοφορίας του  
προϊόντος  σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία.  Να  
διατίθεται  σε συσκευασία  των  4  lt  .  Να  φέρει  
σήμανση  CE  &  να  είναι  κατασκευασμένο σύμφωνα  
με  τις  τιμές  που  δίνονται  στην  οδηγία  91/155  της  
ευρωπαϊκής ένωσης  επίσης  να  περιέχει  συστατικά  
σύμφωνα  με  τιςτιμές  που  δίνονται στην οδηγία 
89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης 

5. 
Καθαριστικό υγρό σφουγγαρίσματος 
1lt 

Υγρό καθαριστικό απορρυπαντικό χαμηλού αφρισμού 
κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες που πλένονται. 
Κατάλληλο για επιφάνειες  από :ξύλο, πλαστικό, 
ανοξείδωτο, πλακάκια δαπέδου, μάρμαρα , τοίχους 
κ.λ.π. Δεν θα πρέπει να αφήνει ίζημα , να έχει 
ευχάριστη και διακριτική οσμή. Πλαστική φιάλη  1  
λίτρου  πάνω  στην  οποία  θα  αναγράφονται  οδηγίες  
χρήσεως  και ασφάλειας. Η συσκευασία να διαθέτει 
πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες 
προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

6. 
Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης 
(4lt) 

Υγρό καθαριστικό απορρυπαντικό χαμηλού αφρισμού 
κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες που πλένονται. 
Κατάλληλο για επιφάνειες  από :ξύλο, πλαστικό, 
ανοξείδωτο, πλακάκια δαπέδου, μάρμαρα , τοίχους 
κ.λ.π. Δεν θα πρέπει να αφήνει ίζημα , να έχει 
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ευχάριστη και διακριτική οσμή. Πλαστική οικονομική  
φιάλη  4  λίτρων  πάνω  στην  οποία  θα  αναγράφονται  
οδηγίες  χρήσεως  και ασφάλειας. Η συσκευασία να 
διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς και 
οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του 
προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

7. 
Απολυμαντικό ειδών υγιεινής 
παχύρευστοo  με   βάση το χλώριο 
(4lt) 

Συμπυκνωμένο διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου, με 
καθαριστικές - απολυμαντικές ιδιότητες και 
περιεκτικότητα τουλάχιστον 4% κ.ο. σε ενεργό χλώριο 
(Na). Συσκευασία: Πλαστική φιάλη, πάνω στην οποία 
θα αναγράφονται οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας 
δοχείου 4lt 

8. 
Αντιβακτηριδιακό υγρό σαπούνι 
χεριών  με αντλία (300ml) 

Αντιβακτηριδιακό παχύρευστο  διάλυμα  κατάλληλο  
για  πλύσιμο  χεριών.  Να  διατίθεται  σε συσκευασία 
των 300ml. Θα πρέπει να είναι ουδέτερου pH, 
περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά συστατικά και 
γλυκερίνη. Τα συστατικά του στοιχεία να είναι 
οικολογικά. 

9. Σαπούνι χεριών υγρό (4lt) 

Παχύρευστο  διάλυμα  κατάλληλο  για  πλύσιμο  
χεριών.  Να  διατίθεται  σε συσκευασία των 4 λίτρων. 
Θα πρέπει να είναι ουδέτερου pH, περιεκτικότητα σε 
πλούσια ενεργά συστατικά και γλυκερίνη. Τα 
συστατικά του στοιχεία να είναι οικολογικά. 

10. 

Χλωρίνη παχύρευστη άοσμη σε 
φιάλη των 1000-1250ml με καπάκι 
ασφαλείας (ενδεικτικού τύπου 
klinex) 
 

Συμπυκνωμένο διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου, με 
καθαριστικές - απολυμαντικές ιδιότητες και 
περιεκτικότητα τουλάχιστον 4% κ.ο. σε ενεργό χλώριο 
(Na). Συσκευασία: Πλαστική φιάλη, πάνω στην οποία 
θα αναγράφονται οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας 
δοχείου 1000-1250ml 

11. 
Γάντια ελαστικά μιας χρήσης latex 
(συσκευασία των 100 τεμ.)  Νο 
medium, large 

Γάντια πλαστικά από ειδικό τύπου latex υλικό , μίας 
χρήσης μεγάλης αντοχής, κατάλληλο για προφύλαξη 
της υγιεινής και ασφάλειας του χρήστη τους. Σε 
συσκευασία: Πακέτο χάρτινο 100 ζεύγη μεγέθους M,L 

12. 
Σάκοι πλαστικοί απορριμμάτων 
γραφείου 48χ50 (συσκ.30τεμ) 

Σακούλα  γραφείου  διαστάσεων  48Χ50  cm  άριστης  
ποιότητας.  Να  μην σκίζεται,  να  μην  στάζει.  Σε  
κατάλληλα  τυποποιημένη συσκευασία  η  οποία 
εξωτερικά να αναγράφει τις διαστάσεις, το βάρος και 
την προέλευση. 

13. 
Σάκοι πλαστικοί  απορριμμάτων 
γενικής χρήσης (μεσαίες) 52χ75 
(συσκ.10τεμ) 

Σακούλα  απορριμμάτων  διαστάσεων  52χ75  cm  
άριστης  ποιότητας.  Να  μην σκίζεται,  να  μην  στάζει.  
Σε  κατάλληλα  τυποποιημένη συσκευασία  η  οποία 
εξωτερικά να αναγράφει τις διαστάσεις, το βάρος και 
την προέλευση. 

14. 
Σάκοι πλαστικοί απορριμμάτων 
γενικής χρήσης 70χ95 (γίγας) 
(συσκ.10τεμ) 

Σακούλα απορριμμάτων διαστάσεων  70χ95  cm  
άριστης  ποιότητας.  Να  μην σκίζεται,  να  μην  στάζει.  
Σε  κατάλληλα  τυποποιημένη συσκευασία  η  οποία 
εξωτερικά να αναγράφει τις διαστάσεις, το βάρος και 
την προέλευση. 
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15. 
Σφουγγαρίστρα οικιακής χρήσης 
απλές wettex ,ανταλλακτικό 

Σφουγγαρίστρα τύπου wettex,200gr, από βισκόζη, 
πολυεστέρα και πολυπροπυδένιο, με αντοχή στα 
αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει 
χνούδια κατά την τη χρήση της και να έχει μεγάλη 
απορροφητικότητα 

16. 

Σκούπα βιδωτή οικιακής χρήσης 
πολυτελείας (Ανταλλακτικό)  

 

Σκούπα μαγνητική με τρίχα (διπλή) από συνθετικό για 
να συγκρατεί τα σωματίδια σκόνης, οικιακής χρήσης Α' 
ποιότητας, (πολυτελείας) ΝΟ 511 

17. 
Σφουγγάρι καθαρισμού πιάτων με 
σύρμα διπλής όψεως 7x14x3 cm 

Σφουγγάρι με σύρμα (φίμπρα), για καθαρισμό 
διαφόρων επιφανειών με ανθεκτικότητα σε 
καθαριστικά και απολυμαντικά, για αποκόλληση 
ρύπων, διαστάσεων 7x14x3 cm περίπου. 
 

18. 

 
Κάδος μικροαπορριμμάτων 
πλαστικός με καπάκι και πεντάλ 
χωρητικότητας 5 lt 
 

Καλαθάκι τουαλέτας με πεντάλ, πλαστικό λευκού 
χρώματος χωρητικότητας 5lit , με αποσπώμενο 
εσωτερικό καλαθάκι 

19. 
Πιγκάλ πλαστικό με καπάκι 
διαστάσεων 10 x 37 

Βουρτσάκι τουαλέτας Πιγκάλ κλειστό κατασκευασμένο 
από πλαστικό, με βάση στήριξης όπου θα τοποθετείται 
το βουρτσάκι, σκληρό, υψηλής ποιότητας και 
ανθεκτικό στις προσκρούσεις. 

20. 
Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός 
απλός με στίφτη 

Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός χωρητικότητας 
16lt με αποσπώμενο πλαστικό στίφτη σφουγγαρίστρας 

21. 
Αλκοολούχος λοσιόν σε φιάλη των 
425ml (70ο οινόπνευμα) 

Η Αλκοολούχος Λοσιόν αποτελείται από μετουσιωμένη 
αιθυλική αλκοόλη  γεωργικής προέλευσης, νερό και 
γλυκερίνη. Είναι άοσμη και κατάλληλη μόνο για 
εξωτερική χρήση. 

22. 
Πανάκια οικολογικά με μικροϊνες 
(40cm x40cm) 

Yψηλής ποιότητας και αντοχής πανί μικροϊνών, 
καθαρίζει άψογα χωρίς να χαράζει. Προσφέρει τέλεια 
λάμψη στα τζάμια, τις οθόνες υπολογιστών, τα πιάτα ή 
οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια καθαρίζοντας από τη 
σκόνη και τις δαχτυλιές χωρίς να αφήνει ίχνη και 
χνούδια. Διαστάσεων(40cm x40cm) 
 
 

23. 
Σφουγγαρίστρα επαγγελματική 
ενδεικτικού τύπου WETTEX 
 

Σφουγγαρίστρες τύπου wettex / τεμ. 450γρ , μήκος 
80cm περίπου. Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές τύπου 
Vetex, ειδικές για χρήση σε μεγάλες επιφάνειες 

24. 
Φαράσι πλαστικό, ορθοστατικό, με 
πλαστικό κοντάρι 
 

Φαράσι πλαστικό ορθοστατικό με κοντάρι, 
διαστάσεων 50Χ57cm περίπου. Το υλικό κατασκευής 
να μην αλλοιώνεται από την ηλιακή ακτινοβολία, να 
είναι πλήρως 
ανακυκλώσιμο και να μην επιβαρύνει το περιβάλλον. 
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25. 
Κοντάρι αλουμινίου για σκούπες/ 
σφουγγαρίστρες μήκους 1,30m 
 

 Κοντάρι ΙΝΟΧ, μήκους 1,30 μέτρα, να βιδώνει απόλυτα 
στην οικιακή φουγγαρίστρα και την σκούπα 

26. 
Σπογγοπετσέτα κουζίνας (τύπου 
wettex) 26cm χ 32cm 

Σπογγοπετσέτα κουζίνας (τύπου wettex) 26cm χ 32cm 
Υψηλή απορροφητικότητα,  άριστης  ποιότητας  και  
γρήγορο  στέγνωμα,  χωρίς  να αφήνει χνούδι. 

27. 
Κατσαριδοκτόνα – εντομοκτόνα (300 
ml) 
 

Να είναι άοσμο, κατά προτίμηση οικολογικό ως προς 
το προωθητικό αέριο , σε εύχρηστη συσκευασία, η 
οποία να πληροί τις προδιαγραφές της Ε. Ε. 
Απαραίτητη η αναγραφή επί της φιάλης οι οδηγίες 
χρήσης και ασφάλειας. Εγκεκριμένο από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας. Σε 
συσκευασία 300ml 

28. 
Υγρό αποφρακτικό τουαλέτας σε 
συσκευασία των 100 ml (ενδεικτικού 
τύπου tuboflo) 

Αφρίζον προϊόν για αποχετευτικά συστήματα , που 
αποφράσσει από διάφορα υπολείμματα τους 
νεροχύτες , νιπτήρες κ.λ.π. και απομακρύνει τη 
δυσοσμία . Σε συσκευασία των 100ml, με  
αναγραφόμενες οδηγίες χρήσης 

29. 
Υδροχλωρικό οξύ (acquaforte) 430ml 
 

Υγρό διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15 % συσκ.450 ml. 
Να φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο 
σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 
91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει 
συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην 
οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης. 

30. 
Υγρό καθαριστικό πιάτων σε 
συσκευασία των 500ml 

Συμπυκνωμένο, υψηλής περιεκτικότητας σε 
ενεργά συστατικά. Υψηλού σταθερού αφρισμού, 
ουδέτερου PH. Καταπολεμά βακτηρίδια, μύκητες, 
μικρόβια, μούχλα – ιούς και δεν επιτρέπει να 
αναπτυχθούν εστίες μόλυνσης και δυσοσμιών. Τέλεια 
υγιεινή και καθαριότητα, βιοδιασπώμενο και οικείο με 
το περιβάλλον. Η δράση του είναι γρήγορη και 
αποτελεσματική. Διαλύει και απομακρύνει λίπη, χωρίς 
κατάλοιπα και μικρόβια στα σκεύη, δοχείο των 500ml 
 

31. 
Επαγγελματικό καρότσι 
σφουγγαρίσματος με 
κουβά και στίφτη 20lt 

Αποτελείται από την πλαστική βάση και τις 4 
περιστρεφόμενες ρόδες 8 εκ. Στο καρότσι 
περιλαμβάνεται και προσαρμόζεται κουβάς 20  λίτρων, 
πρέσα και τα ανταλλακτικά σφουγγαρίσματος. 

32. 
Καλαθάκι πλαστικό απορριμμάτων 
γραφείου  

Καλαθάκι πλαστικό απορριμμάτων γραφείου ανοιχτό 
ύψος 30cm διάµετρος 28cm περίπου 
 

33. 
Ξαραχνιάστρα με πτυσσόμενο 
κοντάρι 3μ. 

Ξαραχνιάστρα οβάλ  συνθετική με πτυσσόμενο κοντάρι 
3μ. 
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ΤΜΗΜΑ 6   : ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 
                                                  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 

 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Χαρτί υγείας δίφυλλο ρολλό (8αδα) 

Δίφυλλο χαρτί υγείας αρίστης ποιότητας που να 
αποσυντίθεται εύκολα στο νερό (πλήρως 
υδατοδιαλυτό). Να είναι απαλό και αντοχής στη 
χρήση. Τα φύλλα να χωρίζονται μεταξύ τους με 
διάτρηση κατά τρόπο ώστε να είναι εύκολη η κοπή 
φύλλου από φύλλο. Κάθε ρολλό να είναι 
περιτυλιγμένο σε κύλινδρο από χαρτόνι κατάλληλο για 
την στήριξη του ρολλού το οποίο θα είναι διαμέτρου 5 
εκ. ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί στις ήδη 
υπάρχουσες βάσεις χαρτιού. Κατά την παράδοση τα 
ρολά πρέπει να περιβάλλονται με πλαστικό περίβλημα 
από πολυαιθυλένιο σε τρόπο ώστε κανένα σημείο του 
χαρτιού καθαριότητας να μην παραμένει εκτεθειμένο. 
Η κάθε συσκευασία θα περιέχει οκτώ (8) ρολά 
των 125gr.  
Η αρχή του χαρτιού να είναι ελαφρώς κολλημένη και η 
κόλλα να μην διαπερνά το υπόλοιπα φύλλα, προς 
εύκολη χρήση και αποφυγή σπατάλης.  
Σύνθεση: 100% λευκασμένος χημικός και 
θερμομηχανικός πολτός. Βάρος : 125 γραμμαρίων 
περίπου (+/‐5%).  
 

2. 
Χαρτί κουζίνας ρολλό επαγγελματικό 
των 800gr 

Χαρτί ρολλό κουζίνας, λευκό των 800gr, διπλά 
ενισχυμένο με διάτρηση από  λευκασμένο  χημικό  
πολτό  με  μεγάλη  απορροφητικότητα  που  δεν  θα 
αφήνει χνούδι και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις, θα  
είναι απορροφητικό στο νερό,  το  λάδι,  το  λίπος  και  
τα  απορρυπαντικά.  Βάρος  ρολλού 800  γρ.  με 
απόκλιση +/- 10%) Συσκευασία σε πλαστικό περίβλημα 

3. 
Καθαριστικό τζαμιών με ψεκαστήρα  
(750ml) 

Καθαριστικό απορρυπαντικό, κατάλληλο για όλες τις 
γυάλινες επιφάνειες που πλένονται,  όπως  τζάμια,  
βιτρίνες  ,  παράθυρα,  παρμπρίζ  και  τζάμια 
αυτοκινήτων κ.λ.π. Να απομακρύνει σκόνη , λεκέδες, 
στίγματα και δακτυλιές. Να  μην  αφήνει  ίχνη,  
θαμπάδες  και  υπολείμματα.  Συσκευασία  σε  
πλαστική φιάλη με οδηγίες χρήσεως, οδηγίες 
προφύλαξης και αρ. Αδείας κυκλοφορίας του  
προϊόντος  σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία.  Να 
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διατίθεται  σε συσκευασία  των  750ml .  Να  φέρει  
σήμανση  CE  &  να  είναι  κατασκευασμένο σύμφωνα  
με  τις  τιμές  που  δίνονται  στην  οδηγία  91/155  της  
ευρωπαϊκής ένωσης  επίσης  να  περιέχει  συστατικά  
σύμφωνα  με  τις τιμές  που  δίνονται στην οδηγία 
89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης 

4. Καθαριστικό τζαμιών  (4lt) 

Καθαριστικό απορρυπαντικό, κατάλληλο για όλες τις 
γυάλινες επιφάνειες που πλένονται,  όπως  τζάμια,  
βιτρίνες  ,  παράθυρα,  παρμπρίζ  και  τζάμια 
αυτοκινήτων κ.λ.π. Να απομακρύνει σκόνη , λεκέδες, 
στίγματα και δακτυλιές. Να  μην  αφήνει  ίχνη,  
θαμπάδες  και  υπολείμματα.  Συσκευασία  σε  
πλαστική φιάλη με οδηγίες χρήσεως, οδηγίες 
προφύλαξης και αρ. Αδείας κυκλοφορίας του  
προϊόντος  σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία.  Να  
διατίθεται  σε συσκευασία  των  4  lt  .  Να  φέρει  
σήμανση  CE  &  να  είναι  κατασκευασμένο σύμφωνα  
με  τις  τιμές  που  δίνονται  στην  οδηγία  91/155  της  
ευρωπαϊκής ένωσης  επίσης  να  περιέχει  συστατικά  
σύμφωνα  με  τις τιμές  που  δίνονται στην οδηγία 
89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης 

5. 
Καθαριστικό υγρό σφουγγαρίσματος 
1lt 

Υγρό καθαριστικό απορρυπαντικό χαμηλού αφρισμού 
κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες που πλένονται. 
Κατάλληλο για επιφάνειες από :ξύλο, πλαστικό, 
ανοξείδωτο, πλακάκια δαπέδου, μάρμαρα , τοίχους 
κ.λ.π. Δεν θα πρέπει να αφήνει ίζημα , να έχει 
ευχάριστη και διακριτική οσμή. Πλαστική φιάλη  1  
λίτρου  πάνω  στην  οποία  θα  αναγράφονται  οδηγίες  
χρήσεως  και ασφάλειας. Η συσκευασία να διαθέτει 
πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες 
προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

6. 
Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης 
(4lt) 

Υγρό καθαριστικό απορρυπαντικό χαμηλού αφρισμού 
κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες που πλένονται. 
Κατάλληλο για επιφάνειες  από :ξύλο, πλαστικό, 
ανοξείδωτο, πλακάκια δαπέδου, μάρμαρα , τοίχους 
κ.λ.π. Δεν θα πρέπει να αφήνει ίζημα , να έχει 
ευχάριστη και διακριτική οσμή. Πλαστική οικονομική  
φιάλη  4  λίτρων  πάνω  στην  οποία  θα  αναγράφονται  
οδηγίες  χρήσεως  και ασφάλειας. Η συσκευασία να 
διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς και 
οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του 
προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

7. 
Απολυμαντικό ειδών υγιεινής 
παχύρευστοo  με   βάση το χλώριο 
(4lt) 

Συμπυκνωμένο διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου, με 
καθαριστικές - απολυμαντικές ιδιότητες και 
περιεκτικότητα τουλάχιστον 4% κ.ο. σε ενεργό χλώριο 
(Na). Συσκευασία: Πλαστική φιάλη, πάνω στην οποία 
θα αναγράφονται οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας 
δοχείου 4lt 
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8. 
Αντιβακτηριδιακό υγρό σαπούνι 
χεριών  με αντλία (300ml) 

Αντιβακτηριδιακό παχύρευστο  διάλυμα  κατάλληλο  
για  πλύσιμο  χεριών.  Να  διατίθεται  σε συσκευασία 
των 300ml. Θα πρέπει να είναι ουδέτερου pH, 
περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά συστατικά και 
γλυκερίνη. Τα συστατικά του στοιχεία να είναι 
οικολογικά. 

9. Σαπούνι χεριών υγρό (4lt) 

Παχύρευστο  διάλυμα  κατάλληλο  για  πλύσιμο  
χεριών.  Να  διατίθεται  σε συσκευασία των 4 λίτρων. 
Θα πρέπει να είναι ουδέτερου pH, περιεκτικότητα σε 
πλούσια ενεργά συστατικά και γλυκερίνη. Τα 
συστατικά του στοιχεία να είναι οικολογικά. 

10. 

Χλωρίνη παχύρευστη άοσμη σε 
φιάλη των 1000-1250ml με καπάκι 
ασφαλείας (ενδεικτικού τύπου 
klinex) 
 

Συμπυκνωμένο διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου, με 
καθαριστικές - απολυμαντικές ιδιότητες και 
περιεκτικότητα τουλάχιστον 4% κ.ο. σε ενεργό χλώριο 
(Na). Συσκευασία: Πλαστική φιάλη, πάνω στην οποία 
θα αναγράφονται οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας 
δοχείου 1000-1250ml 

11. 
Γάντια ελαστικά μιας χρήσης latex 
(συσκευασία των 100 τεμ.)  Νο 
medium, large 

Γάντια πλαστικά από ειδικό τύπου latex υλικό , μίας 
χρήσης μεγάλης αντοχής, κατάλληλο για προφύλαξη 
της υγιεινής και ασφάλειας του χρήστη τους. Σε 
συσκευασία: Πακέτο χάρτινο 100 ζεύγη μεγέθους M,L 

12. 
Σάκοι πλαστικοί απορριμμάτων 
γραφείου 48χ50 (συσκ.30τεμ) 

Σακούλα  γραφείου  διαστάσεων  48Χ50  cm  άριστης  
ποιότητας.  Να  μην σκίζεται,  να  μην  στάζει.  Σε  
κατάλληλα  τυποποιημένη συσκευασία  η  οποία 
εξωτερικά να αναγράφει τις διαστάσεις, το βάρος και 
την προέλευση. 

13. 
Σάκοι πλαστικοί  απορριμμάτων 
γενικής χρήσης (μεσαίες) 52χ75 
(συσκ.10τεμ) 

Σακούλα  απορριμμάτων  διαστάσεων  52χ75  cm  
άριστης  ποιότητας.  Να  μην σκίζεται,  να  μην  στάζει.  
Σε  κατάλληλα  τυποποιημένη συσκευασία  η  οποία 
εξωτερικά να αναγράφει τις διαστάσεις, το βάρος και 
την προέλευση. 

14. 
Σάκοι πλαστικοί απορριμμάτων 
γενικής χρήσης 70χ95 (γίγας) 
(συσκ.10τεμ) 

Σακούλα απορριμμάτων διαστάσεων  70χ95  cm  
άριστης  ποιότητας.  Να  μην σκίζεται,  να  μην  στάζει.  
Σε  κατάλληλα  τυποποιημένη συσκευασία  η  οποία 
εξωτερικά να αναγράφει τις διαστάσεις, το βάρος και 
την προέλευση. 

15. 
Σφουγγαρίστρα οικιακής χρήσης 
απλές wettex ,ανταλλακτικό 

Σφουγγαρίστρα τύπου wettex, 200gr, από βισκόζη, 
πολυεστέρα και πολυπροπυδένιο, με αντοχή στα 
αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει 
χνούδια κατά την τη χρήση της και να έχει μεγάλη 
απορροφητικότητα 

16. 

Σκούπα βιδωτή οικιακής χρήσης 
πολυτελείας (Ανταλλακτικό)  

 

Σκούπα μαγνητική με τρίχα (διπλή) από συνθετικό για 
να συγκρατεί τα σωματίδια σκόνης, οικιακής χρήσης Α' 
ποιότητας, (πολυτελείας) ΝΟ 511 

17. 
Σφουγγάρι καθαρισμού πιάτων με 
σύρμα διπλής όψεως 7x14x3 cm 

Σφουγγάρια με σύρμα (φίμπρα), για καθαρισμό 
διαφόρων επιφανειών με ανθεκτικότητα σε 
καθαριστικά και απολυμαντικά, για αποκόλληση 
ρύπων, διαστάσεων 7x14x3 cm περίπου. 
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18. 

 
Κάδος μικροαπορριμμάτων 
πλαστικός με καπάκι και πεντάλ 
χωρητικότητας 5 lt 
 

Καλαθάκι τουαλέτας με πεντάλ, πλαστικό λευκού 
χρώματος χωρητικότητας 5lit , με αποσπώμενο 
εσωτερικό καλαθάκι 

19. 
Πιγκάλ πλαστικό με καπάκι 
διαστάσεων 10 x 37 

Βουρτσάκι τουαλέτας Πιγκάλ κλειστό κατασκευασμένο 
από πλαστικό, με βάση στήριξης όπου θα τοποθετείται 
το βουρτσάκι, σκληρό, υψηλής ποιότητας και 
ανθεκτικό στις προσκρούσεις. 

20. 
Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός 
απλός με στίφτη 

Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός χωρητικότητας 
16lt με αποσπώμενο πλαστικό στίφτη σφουγγαρίστρας 

21. 
Αλκοολούχος λοσιόν σε φιάλη των 
425ml (70ο οινόπνευμα) 

Η Αλκοολούχος Λοσιόν αποτελείται από μετουσιωμένη 
αιθυλική αλκοόλη  γεωργικής προέλευσης, νερό και 
γλυκερίνη. Είναι άοσμη και κατάλληλη μόνο για 
εξωτερική χρήση. 

22. 
Πανάκια οικολογικά με μικροϊνες 
(40cm x40cm) 

Yψηλής ποιότητας και αντοχής πανί μικροϊνών, 
καθαρίζει άψογα χωρίς να χαράζει. Προσφέρει τέλεια 
λάμψη στα τζάμια, τις οθόνες υπολογιστών, τα πιάτα ή 
οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια καθαρίζοντας από τη 
σκόνη και τις δαχτυλιές χωρίς να αφήνει ίχνη και 
χνούδια. Διαστάσεων(40cm x40cm) 
 
 

23. 
Σφουγγαρίστρα επαγγελματική 
ενδεικτικού τύπου WETTEX 
 

Σφουγγαρίστρες τύπου wettex / τεμ. 450γρ , μήκος 
80cm περίπου. Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές τύπου 
wettex, ειδικές για χρήση σε μεγάλες επιφάνειες 

24. 
Φαράσι πλαστικό, ορθοστατικό, με 
πλαστικό κοντάρι 
 

Φαράσι πλαστικό ορθοστατικό με κοντάρι, 
διαστάσεων 50Χ57cm περίπου. Το υλικό κατασκευής 
να μην αλλοιώνεται από την ηλιακή ακτινοβολία, να 
είναι πλήρως ανακυκλώσιμο και να μην επιβαρύνει το 
περιβάλλον. 

25. 
Κοντάρι αλουμινίου για σκούπες/ 
σφουγγαρίστρες μήκους 1,30m 
 

 Κοντάρι ΙΝΟΧ, μήκους 1,30 μέτρα, να βιδώνει απόλυτα 
στην οικιακή σφουγγαρίστρα και την σκούπα 

26. 
Σπογγοπετσέτα κουζίνας (τύπου 
wettex) 26cm χ 32cm 

Σπογγοπετσέτα κουζίνας (τύπου wettex) 26cm χ 32cm 
Υψηλή απορροφητικότητα,  άριστης  ποιότητας  και  
γρήγορο  στέγνωμα,  χωρίς  να αφήνει χνούδι. 

27. 
Σακούλες για ηλεκτρική σκούπα σε 
συσκευασία των 5 τεμαχίων 

Χάρτινες σακούλες φίλτρου με δύο στρώσεις, με 
εξαιρετική απόδοση φιλτραρίσματος και αντοχή σε 
τάσεις. 

28. 
Κατσαριδοκτόνα – εντομοκτόνα (300 
ml) 
 

Να είναι άοσμο, κατά προτίμηση οικολογικό ως προς 
το προωθητικό αέριο , σε εύχρηστη συσκευασία, η 
οποία να πληροί τις προδιαγραφές της Ε. Ε. 
Απαραίτητη η αναγραφή επί της φιάλης οι οδηγίες 
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χρήσης και ασφάλειας. Εγκεκριμένο από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας. Σε 
συσκευασία 300ml 

29. 
Υγρό αποφρακτικό τουαλέτας σε 
συσκευασία των 100 ml (ενδεικτικού 
τύπου tuboflo) 

Αφρίζον προϊόν για αποχετευτικά συστήματα , που 
αποφράσσει από διάφορα υπολείμματα τους 
νεροχύτες , νιπτήρες κ.λ.π. και απομακρύνει τη 
δυσοσμία . Σε συσκευασία των 100ml, με  
αναγραφόμενες οδηγίες χρήσης 

30. 
Υδροχλωρικό οξύ (acquaforte) 430ml 
 

Υγρό διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15 % συσκ.450 ml. 
Να φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο 
σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 
91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει 
συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην 
οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης. 

31. 
Υγρό καθαριστικό πιάτων σε 
συσκευασία των 500ml 

Συμπυκνωμένο, υψηλής περιεκτικότητας σε ενεργά 
συστατικά. Υψηλού σταθερού αφρισμού, ουδέτερου 
PH. Καταπολεμά βακτηρίδια, μύκητες, μικρόβια, 
μούχλα – ιούς και δεν επιτρέπει να αναπτυχθούν 
εστίες μόλυνσης και δυσοσμιών. Τέλεια υγιεινή και 
καθαριότητα, βιοδιασπώμενο και οικείο με το 
περιβάλλον. Η δράση του είναι γρήγορη και 
αποτελεσματική. Διαλύει και απομακρύνει λίπη, χωρίς 
κατάλοιπα και μικρόβια στα σκεύη, δοχείο των 500ml 
 

32. 
Επαγγελματικό καρότσι 
σφουγγαρίσματος με 
κουβά και στίφτη 20lt 

Αποτελείται από την πλαστική βάση και τις 4 
περιστρεφόμενες ρόδες 8 εκ. Στο καρότσι 
περιλαμβάνεται και προσαρμόζεται κουβάς 20  λίτρων, 
πρέσα και τα ανταλλακτικά σφουγγαρίσματος. 

33. 
Καλαθάκι πλαστικό απορριμμάτων 
γραφείου  

Καλαθάκι πλαστικό απορριμμάτων γραφείου ανοιχτό 
ύψος 30cm διάµετρος 28cm περίπου 
 

34. 
Ξαραχνιάστρα με πτυσσόμενο 
κοντάρι 3μ. 

Ξαραχνιάστρα οβάλ  συνθετική με πτυσσόμενο κοντάρι 
3μ. 

35. 
Υγρό  απορρυπαντικό  τουαλέτας  
τύπου  παπί (750ml) 

Υγρό καθαριστικό λεκάνης, με άρωμα (τύπου ΠΑΠΙ), μη 
διαβρωτικό, όξινο, ειδικό για  την  απομάκρυνση του  
πουρί  και  των  συσσωρευμένων  αλάτων,  για  την 
καταπολέμηση των μικροβίων και των δυσάρεστων 
οσμών. Να φέρει σήμανση CE 
και να διατίθεται σε πλαστική συσκευασία των 750ml. 

36. 
 
Υγρό αφαίρεσης αλάτων, σκουριάς, 
κιτρινίλας, επαγγελματικό (4Lt) 

Το Swaz είναι ένα πολυκαθαριστικό 
υπερσυμπηκνωμένο, οικονομικό και πρακτικό  για όλες 
τις δουλειέςτου σπιτιού και του επαγγελματία. 
Με διαλυμένο Σουάζ πλένετε: τοίχους, πόρτες, 
φορμάικες, ψυγεία, πλυντήρια, μίξερ, πλαστικά 
σκεύη,παντζούρια, ταπετσαρίες, πλαστικά καθίσματα, 
μεταλλικά έπιπλα, εργαλεία κ.α. επίσης στο 
σφουγγάρισμα,στα χαλιά και μοκέτες. 
Με αδιάλυτο Σουάζ καθαρίζετε: είδη υγιεινής, 
νιπτήρες, τουαλέτες, πλακάκια, νεροχύτες, μάρμαρα, 
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μωσαϊκά, σκεύη κουζίνας, κατσαρόλες, τηγάνια, 
μεταλλικούς νεροχύτες, βρύσες, μαχαιροπήρουνα, 
φούρνους, σχάρες, σούβλες, ψησταριές, εστίες 
κουζίνας. Διαλύει επίσης λάδια, γράσα κλπ πάνω από 
τα εργαλεία σας και άλλες επιφάνειες. 

 
 

 
Όλα τα είδη που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση πρέπει να τηρούν τα εθνικά και διεθνή 
πρότυπα ποιότητας. Πρέπει να κυκλοφορούν με την ανάλογη επισήμανση επί κάθε είδους 
συσκευασίας τους, για αποφυγή ενδεχομένων κινδύνων κατά τη χρήση τους, οδηγίες χρήσεως και 
αποθήκευσης. Επιβάλλεται επίσης να φέρουν όλες τις απαραίτητες από το νόμο άδειες για την 
παραγωγή, κυκλοφορία και διακίνησή τους . 

 
 
 

Μεσολόγγι: 30-08-2019   
                                                                                                         Θεωρήθηκε 
 
        Η  Συντάξασα                                     Η Προϊστάμενη                                          Η Δ/ντρια 
                                                                Τμήματος προμηθειών                     Οικονομικών Υπηρεσιών 
                                                                       και Αποθήκης                                      
       
 
 
Γιαννοπούλου Παναγιώτα                   Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή                Τσέλιου Ιωάννα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Μεσολόγγι:30-08-2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
Αρ.μελέτης :41/2019 
 
 

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

  
 

 
Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο του διαγωνισμού 
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 1 της από 12-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, όπως 
κυρώθηκε µε το Ν. 4111/13 «Η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών- χορηγητών για προµήθειες α. 
τροφίµων, β. λοιπών αναλωσίµων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών 
υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρµάκων και αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού για τις 
ανάγκες των ∆ήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των Νοµικών τους Προσώπων, πραγµατοποιείται 
εφεξής από τους οικείους ∆ήµους.  
 
Αντικείμενο της παρούσης  είναι η προμήθεια Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες 
των υπηρεσιών του Δήµου και των Νοµικών του Προσώπων και των  Σχολικών Επίτροπων 
(Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) για χρονικό διάστηµα ενός έτους, είναι ενιαία ως 
προς την διαδικασία της και ξεχωριστή ως προς την υλοποίησή της. 
Συγκεκριμένα :  

 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ , 

 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ,  

 ΚΕΝΤΡΟ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Β. ΚΑΤΡΑΚΗ, 

 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 

 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
      

Άρθρο 2ο 
 Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας διέπονται από τις διατάξεις: 
23. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
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24. του ν. 4314/2014 (Α' 265)7, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 
3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

25. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

26. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

27. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές»,  

28. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
29. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,8 
30. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
31. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο  
32. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   
33. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) 
«Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα»9, της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 
20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 
ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, 
οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον 
καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό 
φορολογικό καθεστώς»10.   

34. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
35. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
36. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”,  
37. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία”,  
38. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 
39. του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 

Α.Ε.Π.Π. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
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Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης» 

40. της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

41. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 
Άρθρο 3ο   

Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  
Η Οικονομική Επιτροπή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016 και µε κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής ανά τμήμα. 
 
 

Άρθρο 4ο   
Συµβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
Α) Τεχνική Έκθεση 
Β) Τεχνικές Προδιαγραφές 
Γ) Συγγραφή Υποχρεώσεων 
Δ) Αναλυτικός Ενδεικτικός Πίνακας 
Ε) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο   
 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της 
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη 
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης 
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση 
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
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στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική 
ημερομηνία  υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) 
την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον 
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
 Η εγγύηση συμμετοχής που θα υποβάλλει στο διαγωνισμό ο κάθε ενδιαφερόμενος είναι 1,00% επί 
του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α. για ένα ή και για περισσότερα τμήματα που θα 
καταθέσει προσφορά. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης  ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επι της αξίας της σύμβασης, 
εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Αν στο πρωτόκολλο 
οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις, η υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, 
η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης γίνεται με την αντιμετώπιση κατά τα προβλεπόμενα 
των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

 
Άρθρο 6ο  

 Ανακοίνωση κατακύρωσης διαγωνισµού – Υπογραφή σύµβασης 
 
1. Στην απόφαση κατακύρωσης ενσωµατώνονται τα αποτελέσµατα του σταδίου αξιολόγησης της 
διαγωνιστικής διαδικασίας και του σταδίου ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  
2. Η απόφαση κατακύρωσης, θα ανακοινωθεί εγγράφως µε απόδειξη παραλαβής, σε όλους τους 
προσφέροντες, άλλως δεν παράγει έννοµα αποτελέσµατα.  
3. Μετά την επέλευση των έννοµων συνεπειών της απόφασης κατακύρωσης, κοινοποιείται στον 
ανάδοχο πρόσκληση, σύµφωνα µε την οποία υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε 20 ηµέρες το 
αργότερο από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης και της πρόσκλησης για την 
υπογραφή των σχετικών συµβάσεων, προσκοµίζοντας και εγγύηση καλής εκτέλεσης  Η σύµβαση 
υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη.  
4. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που 
ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως 
επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 
µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση δ` της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 
(Α΄ 147).  
5. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 
προσφορά, πρόσκληση και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή 
παραδροµών.  

 
 

Άρθρο 7ο 
Διάρκεια της σύµβασης- Παράταση 

 
Η σύµβαση αφορά την προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του Δήµου και των Νοµικών του Προσώπων και των  Σχολικών Επίτροπων 
(Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) για χρονικό διάστηµα ενός έτους. Είναι δυνατή η 
παράταση της σύµβασης µε τους ίδιους όρους της αρχικής, ύστερα από συµφωνία των 
συµβαλλοµένων µερών, µέχρι την ανάδειξη νέου προµηθευτή και την υπογραφή της νέας 
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σύµβασης, για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των τεσσάρων (4) µηνών, στο µέτρο που δεν θα 
υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη, 
ως και περαιτέρω οικονοµική επιβάρυνση του Δήµου κα των Νοµικών του Προσώπων 
 
 

Άρθρο 8ο   
Υποχρεώσεις Οικονομικού φορεά 

Ο Οικονομικός φορέας  έχει την υποχρέωση να παραδώσει τα προϊόντα εντός του χώρου διανομής του 
Δήμου ΙΕΡΑΣ Πόλης Μεσολογγίου των Ν.Π. και των επιτροπών Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης όπως αυτά 
αναλύονται στη παρούσα μελέτη  με τουλάχιστον  (2) εργάτες ανά τμήμα, οι οποίοι θα συμβάλλουν και στην 
κάθε διανομή των προϊόντων, για τις ημέρες που θα διαρκεί αυτή, πάντα σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο 
διανομής με σκοπό την ομαλή διεξαγωγή αυτής. 

   Ο Οικονομικός φορέας  έχει την υποχρέωση να τα μεταφέρει, να τα εκφορτώνει, να τα παραδίδει με 
κατάλληλα οχήματα στο Σημείο Διανομής σε έτοιμα προκαθορισμένα πακέτα – συσκευασίες και να συμβάλει 
στην διανομή τους με τουλάχιστον (2)εργάτες ανά τμήμα 

  Ο Οικονομικός φορέας  θα υλοποιήσει τα παραπάνω με ιδία μέσα και προσωπικό δικό του, του οποίου οι 
μισθοί, ημερομίσθια, δώρα, επιδόματα, εισφορές κτλ. θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον αυτόν. 

 Οι φορτωεκφορτώσεις θα γίνονται από προσωπικό του προμηθευτή. 

 Ο τυχόν απαιτούμενος για την εκτέλεση της προμήθειας μηχανικός εξοπλισμός αν δεν 
διατίθεται από τον Οικονομικό φορέα  , θα εξευρίσκεται με μέριμνα και δαπάνες αυτού, η δε 
υπηρεσία δεν θα αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή ευθύνη. 

 
 

Άρθρο 9ο  

 Παράδοση - Παραλαβή 
 
Η παράδοση τους θα γίνεται, τµηµατικά ,σε αποθηκευτικό χώρο των Υπηρεσιών του Δήµου  των 
Ν.Π.  και των  Σχολικών επιτροπών (Α/θμιας & Β/θμιας), µέχρι την συµπλήρωση της υπάρχουσας 
πίστωσης και θα υπάρχει και δυνατότητα τροποποίησης των ποσοτήτων ανάλογα µε τις ανάγκες της 
υπηρεσίας, ύστερα πάντα από εντολή του υπεύθυνου για την προµήθεια. Ο Δήµος  τα Νοµικά 
Πρόσωπα   καθώς και οι σχολικές επιτροπές (Α/βθμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης)  δεν υποχρεούται 
στην εξάντληση είτε των ποσοτήτων είτε της πίστωσης της µελέτης. Επίσης σε περίπτωση που 
τροποποιηθούν οι ποσότητες που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή, µετά από ειδοποίηση της 
Υπηρεσίας, δεν θα γίνει καμία αλλαγή στην τιµή µονάδας (τιµή προσφοράς) µετά την κύρωση του 
διαγωνισµού και µε την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος των ειδών που τελικά θα 
παραγγελθούν δεν θα υπερβεί το ποσό του προϋπολογισμού. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 
αντικαταστήσει όσα είδη βρεθούν ελαττωµατικά κατά το στάδιο παραλαβής ή χρησιμοποίησης 
τους. 
 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΙΔΩΝ 
 

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

H παράδοση των ειδών που αφορούν τα είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Ιεράς  
Πόλης Μεσολογγίου θα γίνεται στο Δημαρχείο και στο τμήμα Προμήθειων & Αποθήκης 
(Σταυροπούλου 31, 1ος Όροφος –Μεσολόγγι)   
 
H παράδοση των ειδών που αφορούν τα είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Ιεράς 
Πόλης Μεσολογγίου (ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) θα γίνεται στο Εργοτάξιο του Δήμου (Τέρμα 
Σφαγείων–Μεσολόγγι)   
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» 

 
H παράδοση των ειδών που αφορούν τα είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού του Πνευματικού 
Κέντρου θα γίνονται στις εγκαταστάσεις των παιδικών Σταθμών είναι οι εξής: 
 
 
 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

Α& Β ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΩΣΤΑΙΝΑ- ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

1ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΩΣΤΑΙΝΑ- ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

3ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ- ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

2ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ- ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ ΣΤΑΜΝΑ 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΤΟΧΗ 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙ 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΣΘΜΟΣ ΓΟΥΡΙΑΣ ΓΟΥΡΙΑ 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟ 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ 

 
 

 Για την παράδοση ειδών στις λοιπές εγκαταστάσεις του Νομικού Προσώπου, θα γίνεται 
ύστερα από έγγραφη παραγγελία όπου θα καθορίζεται και ο τόπος παράδοσης. 

 
 Η παράδοση των ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού θα γίνεται μία φορά το μήνα στις  

εγκαταστάσεις των Παιδικών Σταθμών, όπως αυτές αναφέρονται άνωθεν. 
 

 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ  ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» 

 Η σχολική επιτροπή Α/θμιας εκπαίδευσης  με έγγραφη ειδοποίηση  της ενημερώνει τον 
ανάδοχο συγκεντρωτικά για τις συνολικές ποσότητες των ειδών   (υστέρα από το έγγραφο 
αναγκών των σχολείων) καθώς και τον   τόπο παράδοσης των ειδών.  

 H παράδοση των ειδών που αφορούν τα είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού των Σχολείων 
της Α/θμιας εκπαίδευσης   θα γίνονται στις εγκαταστάσεις των σχολείων όπως αναλύονται 
στον κατωτέρω πίνακα . 

 Η παράδοση των ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού θα γίνεται μία φορά το μήνα. 
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Α/Α 

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

1.   1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ   

 Δ/ΝΣΗ: ΙΩΣΗΦ ΡΩΓΩΝ 1 

Τ.Κ. 30200- ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ      

2. 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ   ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ    

   Δ/ΝΣΗ:  ΚΥΠΡΟΥ 80 

Τ.Κ. 30200-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ           

3.   4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ       ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 Δ/ΝΣΗ:  ΜΑΝΝΑΣ 

Τ.Κ. 30200-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

                                  

4. 5ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  

   Δ/ΝΣΗ:         Γ. ΚΑΜΜΕΝΟΥ 12 

Τ.Κ. 30200-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ         

5. 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ    

    Δ/ΝΣΗ:   ΚΑΛΛΟΝΗ 

Τ.Κ. 30200 - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ           

6. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ      

   Δ/ΝΣΗ: ΑΓΟΣ ΘΩΜΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ      

7. 2Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ    

 Δ/ΝΣΗ:ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ      

8. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΜΝΑΣ     

    Δ/ΝΣΗ: ΣΤΑΜΝΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                           
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9. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΙΟΥ    

 Δ/ΝΣΗ:ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΙ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                                              

10. 1ο & 2ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ   

  

Δ/ΝΣΗ: ΝΕΟΧΩΡΙ ΟΙΝΙΑΔΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                           

               

 

11. 4ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 

 Δ/ΝΣΗ: ΝΕΟΧΩΡΙ ΟΙΝΙΑΔΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                           

 

                  

12. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ   

     Δ/ΝΣΗ:  ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                                   

13. 1ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ         

    Δ/ΝΣΗ:ΝΩΝΤΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ & ΚΟΛΟΚΤΡΩΝΗ , ΠΛΩΣΤΑΙΝΑ  

Τ.Κ. 30200-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ                                 

14. 2ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ         

   Δ/ΝΣΗ: ΚΥΠΡΟΥ 80 

Τ.Κ. 30200-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ                                      

15. 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ   
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 Δ/ΝΣΗ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 50 Α. ΑΛΙΠΕΔΑ 

Τ.Κ. 30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ                           

16. ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ   

 Δ/ΝΣΗ:ΚΥΠΡΟΥ 80 

Τ.Κ. 30200-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ  

        

17. 4ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ   

 Δ/ΝΣΗ: ΜΑΝΝΑΣ 

Τ.Κ. 30200-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ                           

18. 5ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  

 Δ/ΝΣΗ:Β. ΠΑΥΛΟΥ – ΤΑΜΠΑΚΑΡΙΑ 

Τ.Κ 30200-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ                            

19. 6ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  

 Δ/ΝΣΗ: ΛΟΥΚΗ ΑΚΡΙΤΑ, ΚΑΛΛΟΝΗ 

Τ.Κ. 30200-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ                           

 

20. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  

 Δ/ΝΣΗ:  ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                          

 

21. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & Κ. ΑΜΠΕΛΙΩΝ   

   Δ/ΝΣΗ:    ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                        

22. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ     

 Δ/ΝΣΗ: ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                           

23. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΙΟΥ 
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 Δ/ΝΣΗ:    ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                        

 

 

24. 1ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ     

 Δ/ΝΣΗ: ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 12 

Τ.Κ. 30400 - ΑΙΤΩΛΙΚΟ                                             

25.    2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 

   Δ/ΝΣΗ:  ΑΝ. ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 

Τ.Κ. 30200 - ΑΙΤΩΛΙΚΟ                             

 

26. 3Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ   

   Δ/ΝΣΗ:  ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 

Τ.Κ. 30400-ΑΙΤΩΛΙΚΟ                                

  

27. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΙΚΙΟΥ      

 Δ/ΝΣΗ: ΧΑΛΙΚΙ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                           

                         

28. ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΜΝΑΣ        

 Δ/ΝΣΗ:  ΣΤΑΜΝΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                                               

29. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΙΟΥ         

    Δ/ΝΣΗ:   ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΙ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                                    

30. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ   
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 Δ/ΝΣΗ:  ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                          

 

31. 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ      

   Δ/ΝΣΗ:  ΝΕΟΧΩΡΙ ΟΙΝΙΑΔΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                                         

32. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΓΟΥΡΙΑΣ   

 Δ/ΝΣΗ:   ΓΟΥΡΙΑ ΟΙΝΙΑΔΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                         

33. 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΟΧΗΣ       

   Δ/ΝΣΗ:   ΑΡΧ. ΟΙΝΙΑΔΟΣ 1 

ΝΕΟΧΩΡΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                            

                   

34. 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ     

   Δ/ΝΣΗ:  ΚΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ 1 

ΝΕΟΧΩΡΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                                             

35. 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΚΑΤΟΧΗΣ  

 Δ/ΝΣΗ:  ΚΑΤΟΧΗ ΟΙΝΙΑΔΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                          

 

36. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΜΑΣΤΡΟΥ  

 Δ/ΝΣΗ: ΜΑΣΤΡΟΥ ΟΙΝΙΑΔΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                            

37. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΣΙΝΙΟΥ     

 Δ/ΝΣΗ:  ΛΕΣΙΝΙ ΟΙΝΙΑΔΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                          
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ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ  ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» 

 
 
 Η σχολική επιτροπή Β/θμιας εκπαίδευσης  με έγγραφη ειδοποίηση  της ενημερώνει τον 

ανάδοχο συγκεντρωτικά για τις συνολικές ποσότητες των ειδών   (υστέρα από το έγγραφο 
αναγκών των σχολείων)  καθώς και τον   τόπο παράδοσης των ειδών.  
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 H παράδοση των ειδών που αφορούν τα είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού των Σχολείων 
της Β/θμιας εκπαίδευσης   θα γίνονται στις εγκαταστάσεις των σχολείων όπως αναλύονται 
στον κατωτέρω πίνακα . 

 Η παράδοση των ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού θα γίνεται μία φορά το μήνα. 
 
 
 

 

Α/Α 

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

1. 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 Δ/ΝΣΗ: Χρ.Καψάλη 25  

30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

 

2. ΕΣΠΕΡΙΝΟ  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 Δ/ΝΣΗ: Χρ.Καψάλη 25  

30200ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

 

3. 2ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 Δ/ΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

30200ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

 

4. 1ο  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 Δ/ΝΣΗ:ΚΥΠΡΟΥ 86  

30200 - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

5. 2ο  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 Δ/ΝΣΗ:ΚΥΠΡΟΥ 86  

30200 - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

 

6. ΕΠΑΛ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
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 Δ/ΝΣΗ:TEΡΜΑ Σ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 

30200 - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

 

7. 1Ο ΕΚ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 Δ/ΝΣΗ:TEΡΜΑ Σ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 

30200 - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

 

8. ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ 

 ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ  

Τ.Κ. 30014 

 

9. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ 

 ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ  

Τ.Κ. 30014 

 

10. ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ  

 ΔΝΣΗ:ΑΝΔΡΕΑ ΣΥΓΓΡΟΥ 10 

ΑΙΤΩΛΙΚΟ  - 30400 

 

11. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ  

 Δ/ΝΣΗ:ΑΝΔΡΕΑ ΣΥΓΓΡΟΥ 10 

ΑΙΤΩΛΙΚΟ - 30400 

 

12. ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 

 Δ/ΝΣΗ:ΝΕΟΧΩΡΙ  

Τ.Κ. 30001 

 

13. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 
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 Δ/ΝΣΗ:ΝΕΟΧΩΡΙ  

Τ.Κ. 30001 

 

14. ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΚΑΤΟΧΗΣ 

 Δ/ΝΣΗ: ΚΑΤΟΧΗ  

Τ.Κ. 30007 

 

15. ΕΠΑΛ  ΚΑΤΟΧΗΣ 

 Δ/ΝΣΗ: ΚΑΤΟΧΗ  

Τ.Κ. 30007 

 

16. ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΓΟΥΡΙΑΣ   

 Δ/ΝΣΗ: ΓΟΥΡΙΑ 

Τ.Κ. 30001 

 

17. ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 Δ/ΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

30200 - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

 

  

 
 

Άρθρο 10ο 

Προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας  
 

Η παράδοση των υπό προμήθεια υλικών  θα γίνεται σε χώρους που θα υποδείξει   ο Δήμος Ιεράς  
Πόλης Μεσολογγίου  τα Νομικά του πρόσωπα και η Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση .Θα γίνεται 
τμηματικά και ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση των (α. 
Δήμος Ιεράς   Πόλης Μεσολογγίου, β. Πνευματικό – Κοινωνικό- Αθλητικό κέντρο, γ. Κέντρο & 
Μουσείο Χαρακτικών Τεχνών Β. Κατράκη, δ. Γραμματεία Α/θμιας εκπαίδευσης, ε. Γραμματεία 
Β/θμιας εκπαίδευσης  ) σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016. 
Ο  χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία 
της παραγγελίας. 
Η παράδοση των υλικών θα γίνεται με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή. 
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Άρθρο11ο  
Πλημμελής κατασκευή 

 
Εάν κατά την παραλαβή των υλικών, αυτά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, τότε  
εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 213 του Ν. 4412/2016. 
Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται 
οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ 
αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας κάθε ποσότητα που προμήθευσε, μέσα σε δύο 
εργάσιμες (2) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. 
Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων ειδών και αποστολής στην Υπηρεσία 
των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 
Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων ειδών κηρύσσεται 
έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 
 
 

Άρθρο 12ο  
Έκπτωση αναδόχου 

1.Ο Οικονομικός Φορέας  κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα 
του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου 
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 
α) εάν δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 
ειδική  πρόκληση, 
β) εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή 
συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα 
με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 τουν.4412/16, 
2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 
όταν: 
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με 
ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 
3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 
επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική 
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 τουΝ.4412/16. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

 
Άρθρο 13ο  

 Εκτέλεση της Σύμβασης 
1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/16,  
2. Ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του  περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο  της Ένωσης, το 
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16. Επιπλέον Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ως τεχνικός 
υπεύθυνος, για κάθε ζημία ή βλάβη που θα προκληθεί από εργατικό ή μη ατύχημα στο προσωπικό 
που απασχολεί για την υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου. 
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Άρθρο 14ο 

Προσφερόμενη τιμή - Πληρωμή αναδόχου  - κρατήσεις  
 

Για τα προς προμήθεια είδη η τιμή σε ευρώ που περιλαμβάνεται στην προσφορά του Οικονομικού 
φορέα είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν 
υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 
Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει στο 100% της αξίας τους, μετά την οριστική, 
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοθέντων υλικών από τις Επιτροπές παραλαβής του 
Δήμου ΙΕΡΑΣ Πόλης Μεσολογγίου των Ν.Π. και τις Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης  , που εκτελεί 
την προμήθεια. 
Ο προμηθευτής εκδίδει και προσκομίζει το τιμολόγιο στις υπηρεσίες οικονομικών υπηρεσιών του 
Δήμου και των Νομικών προσώπων. Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν 
την ημερομηνία έκδοσης πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Όλα τα 
δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία. 
Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται : 
α) με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος, (4,00%) , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του 
Ν. 4172/13 
β) τις κατά νόμον ισχύουσες κρατήσεις, συμπεριλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07%, υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας σύμβασης 
(αρχικής και συμπληρωματικής), εκτός Φ.Π.Α. 
γ) η κράτηση της απόφασης αυτης υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που 
υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. 
δ) τον αναλογούντα Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το Δημόσιο και αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 
Ε) Επίσης τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα δημοσίευσης  της περιληπτικής διακήρυξης 
(γνωμοδότηση Δ/Τμήματος Ν.Σ.Κ. 204/2010 – Ν. 3801/2009, άρθρο 46, Ν. 3548/2007, άρθρο 4   ΦΕΚ 
68Α) . Τον/τους προμηθευτή/προμηθευτές βαρύνει/βαρύνουν εξ’ολοκλήρου τα έξοδα δημοσίευσης 
της διακήρυξης (αναλογικά), καθώς και κάθε νόμιμη ή νέα κράτηση άγνωστη μέχρι σήμερα, που θα 
εμφανισθεί κατά το διάστημα από την σύνταξη της παρούσας μελέτης μέχρι την ημερομηνία που θα 
γίνει ο διαγωνισμός. Τα έξοδα της δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και τυχόν 
επαναληπτικού διαγωνισμού βαρύνουν τον ανάδοχο/αναδόχους (Υπ. Εσωτ. Αποκ. & Ηλεκ. Διακ. 
Εγκύκλιος 11, ΑΠ/27754/28-06-2010). Σε περίπτωση άρνησης του/τους  παρακρατούνται από τον 
πρώτο λογαριασμό. 
 

Άρθρο 15ο 
 Επιτροπές 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την παρακάτω επιτροπή αξιολόγησης Διενέργειας Διαγωνισμού 
σύμφωνα με την αριθμ.497/2018 (ΑΔΑ:6ΩΡ9ΩΡΖ-ΖΒΓ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου 
ΙΕΡΑΣ Πόλης Μεσολογγίου: 
 

Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη 
1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 1. ΜΟΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

2. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2. ΛΥΜΠΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΩΝΑΣ 

3. ΛΙΟΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 3. ΚΟΚΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 
 
Οι ενστάσεις και οι προσφυγές αξιολογούνται από την παρακάτω Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων 
σύμφωνα με την αριθμ.337/2018 (ΑΔΑ:Ψ7Ψ0ΩΡΖ-4ΒΦ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
ΙΕΡΑΣ Πόλης Μεσολογγίου: 
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Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη 
1. ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ  1. ΜΟΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

2. ΔΕΡΒΙΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 2. ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΤΝΤΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

3. ΒΑΣΣΗ ΕΥΑΝΘΙΑ 3. ΒΑΣΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
 

 

 Μεσολόγγι :30-08-2019  
 

                                                                                                               Θεωρήθηκε 
  Η  Συντάξασα                                            Η Προϊστάμενη                        Η Δ/ντρια 
                                                                Τμήματος προμηθειών                     Οικονομικών Υπηρεσιών 
                                                                       και Αποθήκης                                      
       
 
 
Γιαννοπούλου Παναγιώτα                   Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή        Τσέλιου Ιωάννα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι:30-08-2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
Αρ.μελέτης :41/2019 
 
 
 

4.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 
 

ΤΜΗΜΑ 1 : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» 

 
      Κ.Α.: 10.6634.01 

 
 

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. 
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 
ΕΝΔ. ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

1. 
33760000-5 

 
Χαρτί υγείας δίφυλλο 
ρολλό (8αδα) 

Συσκευασία 
1000 1,60 1.600,00 

2. 
33760000-5 

 

Χαρτί κουζίνας ρολλό 
επαγγελματικό των 
800gr  

ΤΜΧ 
1000 1,60 1.600,00 

3. 39831200-8 Καθαριστικό τζαμιών 
με ψεκαστήρα  (750ml) 

ΤΜΧ 
50 0,80 40,00 

4. 39831200-8 Καθαριστικό τζαμιών  
(4lt) 

ΤΜΧ 
60 2,50 150,00 

5. 
39812400-1 

 
Καθαριστικό υγρό 
σφουγγαρίσματος 1lt 

ΤΜΧ 
120 1,00 120,00 

6. 
39812400-1 

 
Καθαριστικό υγρό 
γενικής χρήσης (4lt) 

ΤΜΧ 120 2,20 264,00 

7. 24413200-4 

Απολυμαντικό ειδών 
υγιεινής  παχύρευστο 
με  βάση το χλώριο 
(4lt) 

ΤΜΧ 

400 2,10 840,00 

8. 33711900-6 
Αντιβακτηριδιακό  υγρό 
σαπούνι χεριών  με 
αντλία (300ml) 

ΤΜΧ 
100 2,00 200,00 
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9. 33711900-6 
Σαπούνι χεριών υγρό 
(4lt) 

ΤΜΧ 
80 2,40 192,00 

10. 24413200-4 

Χλωρίνη παχύρευστη 
άοσμη σε φιάλη των 
1000-1250ml με καπάκι 
ασφαλείας 
(ενδεικτικού τύπου 
klinex) 

ΤΜΧ 

150 1,10 165,00 

11. 18141000-9 

Γάντια ελαστικά μιας 
χρήσης (συσκευασία 
των 100 τμχ.)  Νο 
medium, large 

Συσκευασία 

150 2,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     390,00 

12. 19640000-4 

Σάκοι πλαστικοί 
απορριμμάτων 
γραφείου 48χ50 
(συσκ.20τεμ) 

Συσκευασία 

900 0,50 450,00 

13. 19640000-4 

Σάκοι πλαστικοί  
απορριμμάτων γενικής 
χρήσης (μεσαίες) 52χ75 
(συσκ.10τεμ) 

Συσκευασία 

800 0,70 560,00 

14. 19640000-4 

Σάκοι πλαστικοί 
απορριμμάτων γενικής 
χρήσης 70χ95 (γίγας) 
(συσκ.10τεμ) 

Συσκευασία 

350 1,05 367,50 

15 
39812400-1 

 

Σφουγγαρίστρα 
οικιακής χρήσης  
wettex 

ΤΜΧ 
30 1,35 40,50 

16. 
39224100-9 

 

Σκούπα  οικιακής 
χρησης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ανταλλακτικό 

ΤΜΧ 
30 0,73 21,90 

17. 
39224320-7 

 

Σφουγγάρι καθαρισμού 
πιάτων με σύρμα 
διπλής όψεως 26χ32  

ΤΜΧ 
45 0,30 13,50 

18. 
39224340-3 

 

Κάδος 
μικροαπορριμμάτων 
πλαστικός με καπάκι 
και πεντάλ 
χωρητικότητας 5 lt 

ΤΜΧ 

20 6,00 120,00 

19. 39800000-0 
Πιγκάλ πλαστικό με 
καπάκι διαστάσεων 10 
x 37 

ΤΜΧ 
20 2,10 42,00 

20. 
39224330-0 

 

Κουβάς 
σφουγγαρίσματος 16 lt 
με αποσπώμενο στίφτη  

ΤΜΧ 
20 3,00 60,00 

21. 
24322500-2 

 

Αλκοολούχος λοσιόν σε 
φιάλη των 425ml (70ο 
οινόπνευμα) 

ΤΜΧ 
30 1,00 30,00 

22. 39525100-9 Πανάκια οικολογικά με 
μικροϊνες (40cm 

Συσκευασία 
15 3,00 45,00 
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 x40cm) 
(Συσκευασία 3τμχ) 

23. 
39812400-1 

 

Σφουγγαρίστρα  
επαγγελματική 
ενδεικτικού τύπου 
WETTEX 
(ανταλλακτικό) 

ΤΜΧ 

25 2,20 55,00 

24. 
39224350-6 

 

Φαράσι πλαστικό, 
ορθοστατικό, με 
πλαστικό κοντάρι 

ΤΜΧ 
25 1,60 40,00 

25. 39224100-9 

Κοντάρι αλουμινίου για 
σκούπες/ 
σφουγγαρίστρες 
μήκους 1,30m 

ΤΜΧ 

50 0,65 32,50 

26. 
39525100-9 

 

Σπογγοπετσέτα 
κουζίνας (τύπου 
wettex) 26cm χ 32cm 

ΤΜΧ 
100 0,65 65,00 

27. 
33198200-6 

 

Σακούλες για ηλεκτρική 
σκούπα σε συσκευασία 
των 5 τεμαχίων 

Συσκευασία 
3 5,00 15,00 

28. 
24452000-7 

 

Εντομοκτόνο σπρέι για 
κατσαρίδες (300 ml) 

ΤΜΧ 
4 3,00 12,00 

29. 
39800000-0 

 

Υγρό αποφρακτικό 
τουαλέτας σε 
συσκευασία των 100 
ml (ενδεικτικού τύπου 
tuboflo) 

ΤΜΧ 

25 0,50 12,50 

30. 
24311470-2 

 

Υδροχλωρικό οξύ 
(aquaforte) 430ml 

ΤΜΧ 150 0,42 63,00 

31. 39831200-8 
Υγρό καθαριστικό 
πιάτων σε συσκευασία 
των 500ml 

ΤΜΧ 
25 0,60 15,00 

32. 39800000-0 
Κουβάς τροχήλατος 
μονός επαγγελματικός 
20lt 

ΤΜΧ 
5 32,00 160,00 

33. 39800000-0 
Καλαθάκι πλαστικό 
απορριμμάτων 
γραφείου  

ΤΜΧ 20 2,00 40,00 

34. 39800000-0 
Ποδόμακτρο 
90cmX150cm 

ΤΜΧ 5 30,00 150,00 

35. 39224300-1 
Παρκετέζα με κοντάρι 
80cm 

ΤΜΧ 7 10,00 70,00 

36. 39833000-0 Αράχνη – Ξεσκονίστρα ΤΜΧ 3 7,00 21,00 

ΣΥΝΟΛΟ 8.062,40 
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ΤΜΗΜΑ 2  : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)       Κ.Α.: 20.6634.01 

 

Φ.Π.Α 24% 1.934,98 

ΠΟΣΟ 9.997,38 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 2,62 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 10.000,00€ 

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΝΔ.ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

1. 
19640000-4 

 

Πλαστικοί σάκοι με 
διαστάσεις 60χ80εκ 

κιλό 650 1,25 812,50 

2. 
19640000-4 

 

Πλαστικοί σάκοι με 
διαστάσεις 80χ110εκ 

κιλό 1.100 1,25 1.375,00 

3. 
39224100-9 

 
Σκούπες χόρτου με κοντάρι ΤΜΧ 550 3,00 1.650,00 

4. 
39224350-6 

 
Πλαστικό φαράσι με κοντάρι ΤΜΧ 600 1,80 1.080,00 

5. 
33760000-5 

 
Χαρτί κουζίνας ρολλό 
επαγγελματικό των 800gr 

ΤΜΧ 335 1,60 536,00 

6. 
33760000-5 

 
Χαρτί υγείας δίφυλλο ρολλό 
(8αδα) 

Συσκευασία 335 1,60 536,00 

7. 
39812400-1 

 
Καθαριστικό υγρό γενικής 
χρήσης (4lt) 

ΤΜΧ 50 2,20 110,00 

8. 24413200-4 
Απολυμαντικό ειδών υγιεινής 
παχύρευστο  με   βάση το 
χλώριο (4lt) 

ΤΜΧ 30 2,10 63,00 

9. 33711900-6 Σαπούνι χεριών υγρό (4lt) ΤΜΧ 80 2,40 192,00 

10. 18141000-9 
Γάντια ελαστικά μιας χρήσης 
latex (συσκευασία των 100 
τεμ.)  Νο large 

Συσκευασία 615 2,60 1.599,00 

11. 
39224330-0 

 
Κουβάς σφουγγαρίσματος 16 
lt με αποσπώμενο στίφτη 

ΤΜΧ 3 3,00 9,00 

12. 39224100-9 

Κοντάρι αλουμινίου για 
σκούπες/ σφουγγαρίστρες 
μήκους 1,30m 
 

ΤΜΧ 7 0,65 4,55 
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ΤΜΗΜΑ 3 : «ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» 

ΚΑ:15.6634/60.6634 

Α/Α CPV 
ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 

Μ/Μ 
ΕΝΔ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΝΔ. ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΞΙΑ   (ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ) 

1. 39822000-0 
Υδροχλωρικό οξύ 
(acquaforte) 430ml 

ΤΜΧ 152 0,42 63,84 

2. 39831600-2 

 

Κρέμα καθαρισμού 

επιφανειών (500ml) Λεμόνι 

(τύπου CIF) 

ΤΜΧ 140 1,10 154,00 

3. 39831600-2 

Υγρό αποφρακτικό 
τουαλέτας σε συσκευασία 
των 100 ml (ενδεικτικού 
τύπου tuboflo) 

ΤΜΧ 68 0,50 34,00 

4. 39830000-9 
Σπογγοπετσέτα κουζίνας 
(τύπου wettex) 26cm χ 32cm 

ΤΜΧ 300 0,65 195,00 

5. 39831210-1 Αλάτι πλυν. πιάτων ΤΜΧ 40 2,30 92,00 

6. 24322500-2 Αλκοολούχος λοσιόν σε 
φιάλη των 425ml (70ο 

ΤΜΧ 218 1,00 218,00 

13. 
39224330-0 

 

Σφουγγαρίστρα οικιακής 
χρήσης απλές wettex 
,ανταλλακτικό 

ΤΜΧ 5 1,35 6,75 

14. 39831200-8 Καθαριστικό τζαμιών με 
ψεκαστήρα  (750ml) 

ΤΜΧ 100 0,80 80,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 8.053,80 

Φ.Π.Α 24% 1.932,91 

ΠΟΣΟ 9.986,71 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 13,29 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 10.000,00€ 
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οινόπνευμα) 

7. 39222100-5 Αλουμινόχαρτο ΤΜΧ 100 3,15 315,00 

8. 39811100-1 Ατιβακτηριδιακό σπρέι ΤΜΧ 120 3,79 454,80 

9. 33631600-8 
Αντιβακτηριδιακό  υγρό 
σαπούνι χεριών  με αντλία 
(300ml) 

ΤΜΧ 200 2,00 400,00 

10. 44410000-7 Απλώστρα ΤΜΧ 10 11,00 110,00 

11. 39831200-8 
Απορ. πλυντ. Ρούχων(45 
μεζ./2.250 kg) 

ΤΜΧ 60 7,98 478,80 

12. 39811100-1 
Αποσμητικο χώρου 
(αναταλλακτικο) 

ΤΜΧ 21 4,78 100,38 

13. 18424000-7 Γάντια λαστιχένια ΖΕΥΓΑΡΙ 30 2,20 66,00 

14. 18424300-0 
Γάντια ελαστικά μιας χρήσης 
(συσκευασία των 100 τμχ.)  
Νο medium, large 

Συσκευασία 170 2,60 442,00 

15. 39831200-8 Γυαλιστικό πλυντ. πιάτων ΤΜΧ 30 2,78 83,40 

16. 24452000-7 
Εντομοκτόνο σπρέι για 
κατσαρίδες (300 ml) 

ΤΜΧ 80 3,00 240,00 

17. 39220000-0 Θερμόμετρο τροφίμων ΤΜΧ 10 6,10 61,00 

18. 39224340-3 
Κάδος μικροαπορριμμάτων 
πλαστικός με καπάκι και 
πεντάλ χωρητικότητας 5 lt 

ΤΜΧ 37 6,00 222,00 

19. 39831200-8 Καθαριστικό φούρνου ΤΜΧ 50 2,00 100,00 

20. 30192000-1 
Καλαθάκι πλαστικό 
απορριμμάτων γραφείου  

ΤΜΧ 50 2,00 100,00 

21. 39224100-9 
Κοντάρι αλουμινίου για 
σκούπες/ σφουγγαρίστρες 
μήκους 1,30m 

ΤΜΧ 50 0,65 32,50 

22. 39224330-0 
Κουβάς τροχήλατος μονός 
επαγγελματικός 20lt 

ΤΜΧ 5 32,00 160,00 

23. 39224330-0 
Κουβάς σφουγγαρίσματος 16 
lt με αποσπώμενο στίφτη  

ΤΜΧ 15 3,00 45,00 

24. 31500000-1 Λάμπες βιδωτές ΤΜΧ 150 1,00 150,00 

25. 31500000-1 Λάμπες μπαγιονέτ ΤΜΧ 150 1,75 262,50 
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26. 39221100-8 
Λεκάνη μεγάλη για σαλάτα 
με καπάκι 

ΤΜΧ 5 3,50 17,50 

27. 39221100-8 
Λεκάνη μεγάλη για ψωμί με 
καπάκι 

ΤΜΧ 5 6,90 34,50 

28. 39831200-8 Λευκαντικό ΤΜΧ 49 0,78 38,22 

29. 39831200-8 
Μαλακτικό πλυντ. 
ρούχων(συσκ. 4 lt) 

ΤΜΧ 50 5,39 269,50 

30. 39241120-0 Μαχαίρι κοτόπουλου ΤΜΧ 5 3,00 15,00 

31. 39241120-0 Μαχαίρι κρέατος ΤΜΧ 5 3,00 15,00 

32. 39241120-0 Μαχαίρι τυριού ΤΜΧ 5 3,00 15,00 

33. 39241120-0 Μαχαίρι φρούτου ΤΜΧ 5 1,50 7,50 

34. 39241120-0 Μαχαίρι ψωμιού ΤΜΧ 5 2,00 10,00 

35. 31440000-2 
Μπαταρίες ΑΑ (συσκευασία 
των 6τμχ) 

Συσκευασία 50 4,90 245,00 

36. 39222100-5 
Μπαταρίες για θερμόμετρο 
τροφίμων 

ΤΜΧ 10 0,50 5,00 

37. 33750000-2 Μωρομάντηλα (συκ. 72 τμχ) Συσκευασία 300 1,81 543,00 

38. 44410000-7 Ξεσκονιστήρι ΤΜΧ 10 1,20 12,00 

39. 33771200-7 
Βρεφικές πάνες (συσκ. 44 
τμχ) (κιλά 12-25) 

Συσκευασία 160 12,50 2.000,00 

40. 33771200-7 
Βρεφικές πάνες (συσκ. 50 
τμχ) (κιλά 8-18) 

Συσκευασία 70 14,50 1.015,00 

41. 39831200-8 Παπί υγρό ΤΜΧ 120 1,00 120,00 

42. 39831200-8 Παπί BLOCK ΤΜΧ 30 0,80 24,00 

43. 39224300-1 Παρκετέζα με κοντάρι 80cm ΤΜΧ 7 10,00 70,00 

44. 39221100-8 Πήλερ ΤΜΧ 6 0,50 3,00 

45. 44410000-7 
Πιγκάλ πλαστικό με καπάκι 
διαστάσεων 10 x 37 

ΤΜΧ 10 2,10 21,00 

46. 18937100-7 
Σακούλες για ηλεκτρική 
σκούπα σε συσκευασία των 5 
τεμαχίων 

Συσκευασία 50 5,00 250,00 
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47. 18937100-7 

Σάκοι πλαστικοί 
απορριμμάτων γενικής 
χρήσης 70χ95 (γίγας) 
(συσκ.10τεμ) 

Συσκευασία 80 1,05 84,00 

48. 18937100-7 
Σάκοι πλαστικοί 
απορριμμάτων γραφείου 
48χ50 (συσκ.20τεμ) 

Συσκευασία 500 0,50 250,00 

49. 18937100-7 

Σάκοι πλαστικοί  
απορριμμάτων γενικής 
χρήσης (μεσαίες) 52χ75 
(συσκ.10τεμ) 

Συσκευασία 500 0,70 350,00 

50. 18937100-7 Σακούλες τροφίμων ΤΜΧ 100 1,10 110,00 

51. 44176000-4 Σελοφάν ΤΜΧ 50 1,10 55,00 

52. 39224000-8 
Σκούπα οικιακής χρήσης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ανταλλακτικό  

ΤΜΧ 50 0,73 36,50 

53. 39224320-7 Σύρμα κουζίνας ΤΜΧ 50 0,50 25,00 

54. 39224320-7 
Σφουγγάρι καθαρισμού 
πιάτων με σύρμα διπλής 
όψεως 26χ32  

ΤΜΧ 200 0,30 60,00 

55. 39224000-8 
Σφουγγαριστ. επαγ. με 
κοντάρι 

ΤΜΧ 30 8,00 240,00 

56. 39224000-8 

Σφουγγαρίστρα  
επαγγελματική ενδεικτικού 
τύπου WETTEX 
(ανταλλακτικό) 

ΤΜΧ 50 2,20 110,00 

57. 39831210-1 
Ταμπλέτες πλυντ. Πιάτων 
(συσκευασία 24 τμχ.) 

Συσκευασία 80 9,94 795,20 

58. 39221100-8 Τεφλόν για κοτόπουλο ΤΜΧ 7 4,00 28,00 

59. 39221100-8 Τεφλόν για τυρί ΤΜΧ 7 4,00 28,00 

60. 39221100-8 Τεφλόν για φρούτα ΤΜΧ 7 4,00 28,00 

61. 39221100-8 Τεφλόν για ψωμί ΤΜΧ 6 4,00 24,00 

62. 39221100-8 Τρίφτης χειρός μεταλλικός ΤΜΧ 6 1,80 10,80 

63. 39831200-8 
Καθαριστικό υγρό 
σφουγγαρίσματος ( 1 λιτρού) 

ΤΜΧ 280 1,00 280,00 
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64. 39831200-8 
Υγρό καθαριστικό πιάτων σε 
συσκευασία των 500ml 

ΤΜΧ 300 0,60 180,00 

65. 39831200-8 
Υγρό καθ. τζαμιών ανταλ/κο 
750 ml 

ΤΜΧ 200 0,95 190,00 

66. 39831200-8 Υγρό καθαρ. αλάτων 500ml ΤΜΧ 100 1,30 130,00 

67. 39831200-8 
Καθαριστικό τζαμιών με 
ψεκαστήρα  (750ml) 

ΤΜΧ 80 0,80 64,00 

68. 33741100-7 Σαπούνι χεριών υγρό (4lt) ΤΜΧ 100 2,40 240,00 

69. 33741100-7 
Υγρό κρεμ. χεριών αντλία 
300ml 

ΤΜΧ 29 1,59 46,11 

70. 39821000-3 Υγρό λυποδιάλυσης ΤΜΧ 21 2,20 46,20 

71. 39224350-6 
Φαράσι πλαστικό, 
ορθοστατικό, με πλαστικό 
κοντάρι 

ΤΜΧ 30 1,60 48,00 

72. 44410000-7 Φίλτρο απορροφητήρα ΤΜΧ 20 1,00 20,00 

73. 33763000-6 
Χαρτί κουζίνας ρολλό 
επαγγελματικό των 800gr  

ΤΜΧ 330 1,60 528,00 

74. 33760000-5 
Χαρτί υγείας δίφυλλο ρολλό 
(8αδα) 

Συσκευασία 600 1,60 960,00 

75. 33760000-5 Χαρτομάντιλα επιτραπέζια ΤΜΧ 200 0,70 140,00 

76. 33764000-3 Χαρτοπετσέτες ΤΜΧ 600 0,45 270,00 

77. 33760000-5 
Χειροπετσέτες για μηχάνημα 
τουαλέτας (100ΤΜΧ) 

Συσκευασία 150 2,00 300,00 

78. 24413200-4 
Απολυμαντικό ειδών υγιεινής 
παχύρευστο με   βάση το 
χλώριο (4lt)(τύπου klinex) 

ΤΜΧ 365 2,10 766,50 

79. 44410000-7 
Χλωρίνη ρευστή μεσαία 
(1250 ml) 

ΤΜΧ 200 1,80 360,00 

80. 39224300-1 Ψάθινη σκούπα με ξύλο ΤΜΧ 5 3,00 15,00 

  ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 
  

  16.128,75 

   Φ.Π.Α. 24% 
  

  3.870,90 

  

ΠΟΣΟ 
  

  19.999,65 

  

Στρογγυλοποίηση  

  

  0,35 

  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

  

  20.000,00€ 





 

Σελίδα 100 

 

 
 

ΤΜΗΜΑ 4  : «ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
Β. ΚΑΤΡΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» 

 
ΚΑ:10.6635 

Α/Α CPV ΕΙΔΗ Μ.Μ. 
ΕΝΔ. 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

ΕΝΔ.ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΞΙΑ (ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α.) 

1. 
33760000-5 

 
Χαρτί υγείας δίφυλλο 
ρολλό (8αδα) 

Συσκευασία 
95 1,60 152,00 

2. 
33760000-5 

 

Χαρτί κουζίνας ρολλό 
επαγγελματικό των 
800gr  

ΤΜΧ 
90 1,60 144,00 

3. 39831200-8 Καθαριστικό τζαμιών με 
ψεκαστήρα  (750ml) 

ΤΜΧ 
25 0,80 20,00 

4. 
39812400-1 

 
Καθαριστικό υγρό 
γενικής χρήσης (4lt) 

ΤΜΧ 25 2,20 55,00 

5. 24413200-4 
Απολυμαντικό ειδών 
υγιεινής  παχύρευστο με 
βάση το χλώριο (4lt) 

ΤΜΧ 
28 2,10 58,80 

6. 33711900-6 
Αντιβακτηριδιακό  υγρό 
σαπούνι χεριών  με 
αντλία (300ml) 

ΤΜΧ 
30 2,00 60,00 

7. 24413200-4 

Χλωρίνη παχύρευστη 
άοσμη σε φιάλη των 
1000-1250ml με καπάκι 
ασφαλείας (ενδεικτικού 
τύπου klinex) 

ΤΜΧ 

          20 1,10 22,00 

8. 18141000-9 

Γάντια ελαστικά μιας 
χρήσης (συσκευασία των 
100 τεμ.)  Νο medium, 
large 

Συσκευασία 

20 2,60 52,00 

9. 19640000-4 

Σάκοι πλαστικοί 
απορριμμάτων 
γραφείου 48χ50 
(συσκ.20τεμ) 

Συσκευασία 

60 0,50 30,00 

10. 19640000-4 

Σάκοι πλαστικοί  
απορριμμάτων γενικής 
χρήσης (μεσαίες) 52χ75 
(συσκ.10τεμ) 

Συσκευασία 

60 0,70 42,00 

11. 
39812400-1 

 
Σφουγγαρίστρα οικιακής 
χρήσης  wettex 

ΤΜΧ 
10 1,35 13,50 

12. 39224100-9 Σκούπα οικιακής χρήσης  ΤΜΧ 10 0,73 7,30 
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 ανταλλακτικό 

13. 
39224320-7 

 

Σφουγγάρι καθαρισμού 
πιάτων με σύρμα διπλής 
όψεως 26χ32  

ΤΜΧ 
5 0,30 1,50 

14. 
39224340-3 

 

Κάδος 
μικροαπορριμμάτων 
πλαστικός με καπάκι και 
πεντάλ χωρητικότητας 5 
lt 

ΤΜΧ 

3 6,00 18,00 

15. 39800000-0 
Πιγκάλ πλαστικό με 
καπάκι διαστάσεων 10 x 
37 

ΤΜΧ 
3 2,10 6,30 

16. 
39224330-0 

 

Κουβάς 
σφουγγαρίσματος 16 lt 
με αποσπώμενο στίφτη  

ΤΜΧ 
5 3,00 15,00 

17 
39812400-1 

 

Σφουγγαρίστρα  
επαγγελματική 
ενδεικτικού τύπου 
WETTEX (ανταλλακτικό) 

ΤΜΧ 

7 2,20 15,40 

18. 
39224350-6 

 

Φαράσι πλαστικό, 
ορθοστατικό, με 
πλαστικό κοντάρι 

ΤΜΧ 
5 1,60 8,00 

19. 39224100-9 

Κοντάρι αλουμινίου για 
σκούπες/ 
σφουγγαρίστρες μήκους 
1,30m 

ΤΜΧ 

10 0,65 6,50 

20. 
39525100-9 

 

Σπογγοπετσέτα κουζίνας 
(τύπου wettex) 26cm χ 
32cm 

ΤΜΧ 
20 0,65 13,00 

21. 
24452000-7 

 

Εντομοκτόνο σπρέι για 
κατσαρίδες (300 ml) 

ΤΜΧ 
3 3,00 9,00 

22. 
39800000-0 

 

Υγρό αποφρακτικό 
τουαλέτας σε 
συσκευασία των 100 ml 
(ενδεικτικού τύπου 
tuboflo) 

ΤΜΧ 

20 0,50 10,00 

23. 
24311470-2 

 

Υδροχλωρικό οξύ 
(acquaforte) 430ml 

ΤΜΧ 
20 0,42 8,40 

24. 39831200-8 
Υγρό καθαριστικό 
πιάτων σε συσκευασία 
των 500ml 

ΤΜΧ 
3 0,60 1,80 

25. 39800000-0 
Κουβάς τροχήλατος 
μονός επαγγελματικός 
20lt 

ΤΜΧ 
1 32,00 32,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 801,50 
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ΤΜΗΜΑ 5 : ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» 

 
 
 

Φ.Π.Α 24% 192,36 

ΠΟΣΟ 993,86 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 6,14 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 1.000,00€ 

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΝΔ. ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

1. 
33760000-5 

 
Χαρτί υγείας δίφυλλο 
ρολλό (8αδα) 

Συσκευασία 
2000 1,60 3.200,00 

2. 
33760000-5 

 

Χαρτί κουζίνας ρολλό 
επαγγελματικό των 
800gr  

ΤΜΧ 
1000 1,60 1.600,00 

3. 39831200-8 Καθαριστικό τζαμιών 
με ψεκαστήρα  (750ml) 

ΤΜΧ 
450 0,80 360,00 

4. 39831200-8 Καθαριστικό τζαμιών  
(4lt) 

ΤΜΧ 
200 2,50 500,00 

5. 
39812400-1 

 
Καθαριστικό υγρό 
σφουγγαρίσματος 1lt 

ΤΜΧ 
520 1,00 520,00 

6. 
39812400-1 

 
Καθαριστικό υγρό 
γενικής χρήσης (4lt) 

ΤΜΧ 420 2,20 924,00 

7. 24413200-4 
Απολυμαντικό ειδών 
υγιεινής παχύρευστο   
με βάση το χλώριο (4lt) 

ΤΜΧ 
400 2,10 840,00 

8. 33711900-6 
Αντιβακτηριδιακό  υγρό 
σαπούνι χεριών  με 
αντλία (300ml) 

ΤΜΧ 
400 2,00 800,00 

9. 33711900-6 
Σαπούνι χεριών υγρό 
(4lt) 

ΤΜΧ 
200 2,40 480,00 

10. 24413200-4 

Χλωρίνη παχύρευστη 
άοσμη σε φιάλη των 
1000-1250ml με καπάκι 
ασφαλείας 
(ενδεικτικού τύπου 

ΤΜΧ 

450 1,10 495,00 
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klinex) 

11. 18141000-9 

Γάντια ελαστικά μιας 
χρήσης (συσκευασία 
των 100 τμχ.)  Νο 
medium, large 

Συσκευασία 

250 2,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     650,00 

12. 19640000-4 

Σάκοι πλαστικοί 
απορριμμάτων 
γραφείου 48χ50 
(συσκ.20τεμ) 

Συσκευασία 

900 0,50 450,00 

13. 19640000-4 

Σάκοι πλαστικοί  
απορριμμάτων γενικής 
χρήσης (μεσαίες) 52χ75 
(συσκ.10τεμ) 

Συσκευασία 

800 0,70 560,00 

14. 19640000-4 

Σάκοι πλαστικοί 
απορριμμάτων γενικής 
χρήσης 70χ95 (γίγας) 
(συσκ.10τεμ) 

Συσκευασία 

350 1,05 367,50 

15 
39812400-1 

 

Σφουγγαρίστρα 
οικιακής χρήσης  
wettex 

ΤΜΧ 
60 1,35 81,00 

16. 
39224100-9 

 

Σκούπα  οικιακής 
χρησης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ανταλλακτικό 

ΤΜΧ 
90 0,73 65,70 

17. 
39224320-7 

 

Σφουγγάρι καθαρισμού 
πιάτων με σύρμα 
διπλής όψεως 26χ32  

ΤΜΧ 
75 0,30 22,50 

18. 
39224340-3 

 

Κάδος 
μικροαπορριμμάτων 
πλαστικός με καπάκι 
και πεντάλ 
χωρητικότητας 5 lt 

ΤΜΧ 

60 6,00 360,00 

19. 39800000-0 
Πιγκάλ πλαστικό με 
καπάκι διαστάσεων 10 
x 37 

ΤΜΧ 
68 2,10 142,80 

20. 
39224330-0 

 

Κουβάς 
σφουγγαρίσματος 16 lt 
με αποσπώμενο στίφτη  

ΤΜΧ 
70 3.00 210,00 

21. 
24322500-2 

 

Αλκοολούχος λοσιόν σε 
φιάλη των 425ml (70ο 
οινόπνευμα) 

ΤΜΧ 
60 1,00 60,00 

22. 
39525100-9 

 

Πανάκια οικολογικά με 
μικροϊνες (40cm 
x40cm) 
(Συσκευασία 3τμχ) 

Συσκευασία 

60 3,00 180,00 

23. 
39812400-1 

 

Σφουγγαρίστρα  
επαγγελματική 
ενδεικτικού τύπου 
WETTEX 

ΤΜΧ 

55 2,20 121,00 
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ΤΜΗΜΑ 6 : ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» 

(ανταλλακτικό) 

24. 
39224350-6 

 

Φαράσι πλαστικό, 
ορθοστατικό, με 
πλαστικό κοντάρι 

ΤΜΧ 
55 1,60 88,00 

25. 39224100-9 

Κοντάρι αλουμινίου για 
σκούπες/ 
σφουγγαρίστρες 
μήκους 1,30m 

ΤΜΧ 

55 0,65 35,75 

26. 
39525100-9 

 

Σπογγοπετσέτα 
κουζίνας (τύπου 
wettex) 26cm χ 32cm 

ΤΜΧ 
100 0,65 65,00 

27. 
24452000-7 

 

Εντομοκτόνο σπρέι για 
κατσαρίδες (300 ml) 

ΤΜΧ 
92 3,00 276,00 

28. 
39800000-0 

 

Υγρό αποφρακτικό 
τουαλέτας σε 
συσκευασία των 100 
ml (ενδεικτικού τύπου 
tuboflo) 

ΤΜΧ 

55 0,50 27,50 

29. 
24311470-2 

 

Υδροχλωρικό οξύ 
(acquaforte) 430ml 

ΤΜΧ 150 0,42 63,00 

30. 39831200-8 
Υγρό καθαριστικό 
πιάτων σε συσκευασία 
των 500ml 

ΤΜΧ 
60 0,60 36,00 

31. 39800000-0 
Κουβάς τροχήλατος 
μονός επαγγελματικός 
20lt 

ΤΜΧ 
60 32,00 1.920,00 

32. 39800000-0 
Καλαθάκι πλαστικό 
απορριμμάτων 
γραφείου  

ΤΜΧ 80 2,00 160,00 

33. 39833000-0 Αράχνη – Ξεσκονίστρα ΤΜΧ 70 7,00 490,00 

ΣΥΝΟΛΟ 16.150,75 

Φ.Π.Α 24% 3.876,18 

ΠΟΣΟ 20.026,93 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 3,07 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 20.030,00 
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Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. 
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 
ΕΝΔ. ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

1. 
33760000-5 

 
Χαρτί υγείας δίφυλλο 
ρολλό (8αδα) 

Συσκευασία 
1200 1,60 1.920,00 

2. 
33760000-5 

 

Χαρτί κουζίνας ρολλό 
επαγγελματικό των 
800gr  

ΤΜΧ 
600 1,60 960,00 

3. 39831200-8 Καθαριστικό τζαμιών 
με ψεκαστήρα  (750ml) 

ΤΜΧ 
85 0,80 68,00 

4. 39831200-8 Καθαριστικό τζαμιών  
(4lt) 

ΤΜΧ 
200 2,50 500,00 

5. 
39812400-1 

 
Καθαριστικό υγρό 
σφουγγαρίσματος 1lt 

ΤΜΧ 
300 1,00 300,00 

6. 
39812400-1 

 
Καθαριστικό υγρό 
γενικής χρήσης (4lt) 

ΤΜΧ 500 2,20 1.100,00 

7. 24413200-4 
Απολυμαντικό ειδών 
υγιεινής παχύρευστο  
με βάση το χλώριο (4lt) 

ΤΜΧ 
550 2,10 1.155,00 

8. 33711900-6 
Αντιβακτηριδιακό  υγρό 
σαπούνι χεριών  με 
αντλία (300ml) 

ΤΜΧ 
240 2,00 480,00 

9. 33711900-6 
Σαπούνι χεριών υγρό 
(4lt) 

ΤΜΧ 
340 2,40 816,00 

10. 24413200-4 

Χλωρίνη παχύρευστη 
άοσμη σε φιάλη των 
1000-1250ml με καπάκι 
ασφαλείας 
(ενδεικτικού τύπου 
klinex) 

ΤΜΧ 

750 1,10 825,00 

11. 18141000-9 

Γάντια ελαστικά μιας 
χρήσης (συσκευασία 
των 100 τμχ.)  Νο 
medium, large 

Συσκευασία 

100 2,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     260,00 

12. 19640000-4 

Σάκοι πλαστικοί 
απορριμμάτων 
γραφείου 48χ50 
(συσκ.20τεμ) 

Συσκευασία 

800 0,50 400,00 

13. 19640000-4 

Σάκοι πλαστικοί  
απορριμμάτων γενικής 
χρήσης (μεσαίες) 52χ75 
(συσκ.10τεμ) 

Συσκευασία 

1200 0,70 840,00 

14. 19640000-4 
Σάκοι πλαστικοί 
απορριμμάτων γενικής 
χρήσης 70χ95 (γίγας) 

Συσκευασία 
600 1,05 630,00 
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(συσκ.10τεμ) 

15. 
39812400-1 

 

Σφουγγαρίστρα 
οικιακής χρήσης  
wettex 

ΤΜΧ 
60 1,35 81,00 

16. 
39224100-9 

 

Σκούπα  οικιακής 
χρησης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ανταλλακτικό 

ΤΜΧ 
70 0,73 51,10 

17. 
39224320-7 

 

Σφουγγάρι καθαρισμού 
πιάτων με σύρμα 
διπλής όψεως 26χ32  

ΤΜΧ 
170 0,30 51,00 

18. 
39224340-3 

 

Κάδος 
μικροαπορριμμάτων 
πλαστικός με καπάκι 
και πεντάλ 
χωρητικότητας 5 lt 

ΤΜΧ 

50 6,00 300,00 

19. 39800000-0 
Πιγκάλ πλαστικό με 
καπάκι διαστάσεων 10 
x 37 

ΤΜΧ 
170 2,10 357,00 

20. 
39224330-0 

 

Κουβάς 
σφουγγαρίσματος 16 lt 
με αποσπώμενο στίφτη  

ΤΜΧ 
50 3.00 150,00 

21. 
24322500-2 

 

Αλκοολούχος λοσιόν σε 
φιάλη των 425ml (70ο 
οινόπνευμα) 

ΤΜΧ 
510 1,00 510,00 

22. 
39525100-9 

 

Πανάκια οικολογικά με 
μικροϊνες (40cm 
x40cm) 
(Συσκευασία 3τμχ) 

Συσκευασία 

100 3,00 300,00 

23. 
39812400-1 

 

Σφουγγαρίστρα  
επαγγελματική 
ενδεικτικού τύπου 
WETTEX 
(ανταλλακτικό) 

ΤΜΧ 

60 2,20 132,00 

24. 
39224350-6 

 

Φαράσι πλαστικό, 
ορθοστατικό, με 
πλαστικό κοντάρι 

ΤΜΧ 
255 1,60 408,00 

25. 39224100-9 

Κοντάρι αλουμινίου για 
σκούπες/ 
σφουγγαρίστρες 
μήκους 1,30m 

ΤΜΧ 

140 0,65 91,00 

26. 
39525100-9 

 

Σπογγοπετσέτα 
κουζίνας (τύπου 
wettex) 26cm χ 32cm 

ΤΜΧ 
170 0,65 110,50 

27. 
33198200-6 

 

Σακούλες για ηλεκτρική 
σκούπα σε συσκευασία 
των 5 τεμαχίων 

Συσκευασία 
20 5,00 100,00 

28. 24452000-7 Εντομοκτόνο σπρέι για 
κατσαρίδες (300 ml) 

ΤΜΧ 
100 3,00 300,00 
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Μεσολόγγι :30-08-2019  

 
                                                                                                         Θεωρήθηκε 
 
        Η  Συντάξασα                                     Η Προϊστάμενη                                          Η Δ/ντρια 
                                                                Τμήματος προμηθειών                     Οικονομικών Υπηρεσιών 
                                                                       και Αποθήκης                                      
       
 
 
Γιαννοπούλου Παναγιώτα                   Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή        Τσέλιου Ιωάννα 

 

29. 
39800000-0 

 

Υγρό αποφρακτικό 
τουαλέτας σε 
συσκευασία των 100 
ml (ενδεικτικού τύπου 
tuboflo) 

ΤΜΧ 

340 0,50 170,00 

30. 
24311470-2 

 

Υδροχλωρικό οξύ 
(acquaforte) 430ml 

ΤΜΧ 500 0,42 210,00 

31. 39831200-8 
Υγρό καθαριστικό 
πιάτων σε συσκευασία 
των 500ml 

ΤΜΧ 
200 0,60 120,00 

32. 39800000-0 
Κουβάς τροχήλατος 
μονός επαγγελματικός 
20lt 

ΤΜΧ 
30 32,00 960,00 

33. 39800000-0 
Καλαθάκι πλαστικό 
απορριμμάτων 
γραφείου  

ΤΜΧ 340 2,00 680,00 

34. 39833000-0 
Ξαραχνιάστρα με 
πτυσσόμενο κοντάρι 
3μ. 

ΤΜΧ 18 3,50 63,00 

35. 39831200-8 
Υγρό  απορρυπαντικό  
τουαλέτας  τύπου  παπί 
(750ml) 

ΤΜΧ 150 0,88 132,00 

36. 39830000-9 

Υγρό αφαίρεσης 
αλάτων, σκουριάς, 
κιτρινίλας, 
επαγγελματικό (4Lt) 

ΤΜΧ 34 5,70 193,80 

ΣΥΝΟΛΟ 15.724.40 

Φ.Π.Α 24% 3.773.86 

ΠΟΣΟ 19.498.26 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 1.74 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 19.500,00€ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

 

                                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Μεσολογγι:30-08-2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
 

 

 
ΜΕΛΕΤΗ:41/2019 

 
 
 

«Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού του Δήμου Ιεράς Πόλης 
Μεσολογγίου των Νομικών του Προσώπων και των  Σχολικών Επίτροπων 

(Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ),για χρονικό διάστημα 
ενός έτους»  

 
 
 
 

ΕΝΤΥΠΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι: …………….. 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
 

                                                                          ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

                                                                               ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ  

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

TMHMA 1 : ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 
 
 

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. 
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 
ΕΝΔ. ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

1. 
33760000-5 

 
Χαρτί υγείας δίφυλλο 
ρολλό (8αδα) 

Συσκευασία 
1000   

2. 
33760000-5 

 

Χαρτί κουζίνας ρολλό 
επαγγελματικό των 
800gr  

ΤΜΧ 
1000   

3. 39831200-8 Καθαριστικό τζαμιών 
με ψεκαστήρα  (750ml) 

ΤΜΧ 
50   

4. 39831200-8 Καθαριστικό τζαμιών  
(4lt) 

ΤΜΧ 
60   

5. 
39812400-1 

 
Καθαριστικό υγρό 
σφουγγαρίσματος 1lt 

ΤΜΧ 
120   

6. 
39812400-1 

 
Καθαριστικό υγρό 
γενικής χρήσης (4lt) 

ΤΜΧ 120   

7. 24413200-4 

Απολυμαντικό ειδών 
υγιεινής  παχύρευστο 
με  βάση το χλώριο 
(4lt) 

ΤΜΧ 

400   

8. 33711900-6 
Αντιβακτηριδιακό  υγρό 
σαπούνι χεριών  με 
αντλία (300ml) 

ΤΜΧ 
100   

9. 33711900-6 
Σαπούνι χεριών υγρό 
(4lt) 

ΤΜΧ 
80   

10. 24413200-4 
Χλωρίνη παχύρευστη 
άοσμη σε φιάλη των 
1000-1250ml με καπάκι 

ΤΜΧ 
150   
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ασφαλείας 
(ενδεικτικού τύπου 
klinex) 

11. 18141000-9 

Γάντια ελαστικά μιας 
χρήσης (συσκευασία 
των 100 τμχ.)  Νο 
medium, large 

Συσκευασία 

150   

12. 19640000-4 

Σάκοι πλαστικοί 
απορριμμάτων 
γραφείου 48χ50 
(συσκ.20τεμ) 

Συσκευασία 

900   

13. 19640000-4 

Σάκοι πλαστικοί  
απορριμμάτων γενικής 
χρήσης (μεσαίες) 52χ75 
(συσκ.10τεμ) 

Συσκευασία 

800   

14. 19640000-4 

Σάκοι πλαστικοί 
απορριμμάτων γενικής 
χρήσης 70χ95 (γίγας) 
(συσκ.10τεμ) 

Συσκευασία 

350   

15 
39812400-1 

 

Σφουγγαρίστρα 
οικιακής χρήσης  
wettex 

ΤΜΧ 
30   

16. 
39224100-9 

 

Σκούπα  οικιακής 
χρησης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ανταλλακτικό 

ΤΜΧ 
30   

17. 
39224320-7 

 

Σφουγγάρι καθαρισμού 
πιάτων με σύρμα 
διπλής όψεως 26χ32  

ΤΜΧ 
45   

18. 
39224340-3 

 

Κάδος 
μικροαπορριμμάτων 
πλαστικός με καπάκι 
και πεντάλ 
χωρητικότητας 5 lt 

ΤΜΧ 

20   

19. 39800000-0 
Πιγκάλ πλαστικό με 
καπάκι διαστάσεων 10 
x 37 

ΤΜΧ 
20   

20. 
39224330-0 

 

Κουβάς 
σφουγγαρίσματος 16 lt 
με αποσπώμενο στίφτη  

ΤΜΧ 
20   

21. 
24322500-2 

 

Αλκοολούχος λοσιόν σε 
φιάλη των 425ml (70ο 
οινόπνευμα) 

ΤΜΧ 
30   

22. 
39525100-9 

 

Πανάκια οικολογικά με 
μικροϊνες (40cm 
x40cm) 
(Συσκευασία 3τμχ) 

Συσκευασία 

15   

23. 
39812400-1 

 

Σφουγγαρίστρα  
επαγγελματική 
ενδεικτικού τύπου 

ΤΜΧ 
25   
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WETTEX 
(ανταλλακτικό) 

24. 
39224350-6 

 

Φαράσι πλαστικό, 
ορθοστατικό, με 
πλαστικό κοντάρι 

ΤΜΧ 
25   

25. 39224100-9 

Κοντάρι αλουμινίου για 
σκούπες/ 
σφουγγαρίστρες 
μήκους 1,30m 

ΤΜΧ 

50   

26. 
39525100-9 

 

Σπογγοπετσέτα 
κουζίνας (τύπου 
wettex) 26cm χ 32cm 

ΤΜΧ 
100   

27. 
33198200-6 

 

Σακούλες για ηλεκτρική 
σκούπα σε συσκευασία 
των 5 τεμαχίων 

Συσκευασία 
3   

28. 
24452000-7 

 

Εντομοκτόνο σπρέι για 
κατσαρίδες (300 ml) 

ΤΜΧ 
4   

29. 
39800000-0 

 

Υγρό αποφρακτικό 
τουαλέτας σε 
συσκευασία των 100 
ml (ενδεικτικού τύπου 
tuboflo) 

ΤΜΧ 

25   

30. 
24311470-2 

 

Υδροχλωρικό οξύ 
(aquaforte) 430ml 

ΤΜΧ 150   

31. 39831200-8 
Υγρό καθαριστικό 
πιάτων σε συσκευασία 
των 500ml 

ΤΜΧ 
25   

32. 39800000-0 
Κουβάς τροχήλατος 
μονός επαγγελματικός 
20lt 

ΤΜΧ 
5   

33. 39800000-0 
Καλαθάκι πλαστικό 
απορριμμάτων 
γραφείου  

ΤΜΧ 20   

34. 39800000-0 
Ποδόμακτρο 
90cmX150cm 

ΤΜΧ 5   

35. 39224300-1 
Παρκετέζα με κοντάρι 
80cm 

ΤΜΧ 7   

36. 39833000-0 Αράχνη – Ξεσκονίστρα ΤΜΧ 3   

ΣΥΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α 24%  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ  





 

Σελίδα 112 

 
 
 
 
 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ …………………………………………………………………………………………………………….. 

                         ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ   
 
………./……../2019 

 

                       Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                             ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ…………………………………………………………………………………..                

                              ΑΦΜ:………………………………….ΔΝΣΗ…………………………………………………………………………….. 

                             ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………………………………….FAX………………………………………………………….. 

 
 
 
 
                                                                                         ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔA 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι:…………..  
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
 
                                                                              ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

                                                            ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

TMHMA 2 : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 
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Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΝΔ.ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

1. 
19640000-4 

 

Πλαστικοί σάκοι με 
διαστάσεις 60χ80εκ 

κιλό 650   

2. 
19640000-4 

 

Πλαστικοί σάκοι με 
διαστάσεις 80χ110εκ 

κιλό 1.100   

3. 
39224100-9 

 
Σκούπες χόρτου με κοντάρι ΤΜΧ 550   

4. 
39224350-6 

 
Πλαστικό φαράσι με κοντάρι ΤΜΧ 600   

5. 
33760000-5 

 
Χαρτί κουζίνας ρολλό 
επαγγελματικό των 800gr 

ΤΜΧ 335   

6. 
33760000-5 

 
Χαρτί υγείας δίφυλλο ρολλό 
(8αδα) 

Συσκευασία 335   

7. 
39812400-1 

 
Καθαριστικό υγρό γενικής 
χρήσης (4lt) 

ΤΜΧ 50   

8. 24413200-4 
Απολυμαντικό ειδών υγιεινής 
παχύρευστο  με   βάση το 
χλώριο (4lt) 

ΤΜΧ 30   

9. 33711900-6 Σαπούνι χεριών υγρό (4lt) ΤΜΧ 80   

10. 18141000-9 
Γάντια ελαστικά μιας χρήσης 
latex (συσκευασία των 100 
τεμ.)  Νο large 

Συσκευασία 615   

11. 
39224330-0 

 
Κουβάς σφουγγαρίσματος 16 
lt με αποσπώμενο στίφτη 

ΤΜΧ 3   

12. 39224100-9 

Κοντάρι αλουμινίου για 
σκούπες/ σφουγγαρίστρες 
μήκους 1,30m 
 

ΤΜΧ 7   

13. 
39224330-0 

 
Σφουγγαρίστρα οικιακής 
χρήσης  wettex 

ΤΜΧ 5   

14. 39831200-8 Καθαριστικό τζαμιών με 
ψεκαστήρα  (750ml) 

ΤΜΧ 100   

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  

Φ.Π.Α 24%  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ  
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                 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ   
 
………./……../2019 

          Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ…………………………………………………………………………………………… 

                  ΑΦΜ:……………………………ΔΝΣΗ……………………………………………………………………………………………. 

                 ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………………………………….FAX……………………………………………………………………… 

 
                                                                                         ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔA 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι: ……………… 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  

 

                                                                      ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

                                                                               ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ  

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

         

TMHMA 3: «ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» 

 

Α/Α CPV 
ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 

Μ/Μ 
ΕΝΔ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΝΔ. ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΞΙΑ   (ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ) 

1. 39822000-0 
Υδροχλωρικό οξύ 
(acquaforte) 430ml 

ΤΜΧ 152   

2. 39831600-2 

 

Κρέμα καθαρισμού 

επιφανειών (500ml) Λεμόνι 

(τύπου CIF) 

ΤΜΧ 140   

3. 39831600-2 

Υγρό αποφρακτικό 
τουαλέτας σε συσκευασία 
των 100 ml (ενδεικτικού 
τύπου tuboflo) 

ΤΜΧ 68   

4. 39830000-9 
Σπογγοπετσέτα κουζίνας 
(τύπου wettex) 26cm χ 32cm 

ΤΜΧ 300   

5. 39831210-1 Αλάτι πλυν. πιάτων ΤΜΧ 40   

6. 24322500-2 
Αλκοολούχος λοσιόν σε 
φιάλη των 425ml (70ο 
οινόπνευμα) 

ΤΜΧ 218   

7. 39222100-5 Αλουμινόχαρτο ΤΜΧ 100   
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8. 39811100-1 Ατιβακτηριδιακό σπρέι ΤΜΧ 120   

9. 33631600-8 
Αντιβακτηριδιακό  υγρό 
σαπούνι χεριών  με αντλία 
(300ml) 

ΤΜΧ 200   

10. 44410000-7 Απλώστρα ΤΜΧ 10   

11. 39831200-8 
Απορ. πλυντ. Ρούχων(45 
μεζ./2.250 kg) 

ΤΜΧ 60   

12. 39811100-1 Αποσμητ. χώρου αναταλλακτ. ΤΜΧ 21   

13. 18424000-7 Γάντια λαστιχένια ΖΕΥΓΑΡΙ 30   

14. 18424300-0 
Γάντια ελαστικά μιας χρήσης 
(συσκευασία των 100 τμχ.)  
Νο medium, large 

Συσκευασία 170   

15. 39831200-8 Γυαλιστικό πλυντ. πιάτων ΤΜΧ 30   

16. 24452000-7 
Εντομοκτόνο σπρέι για 
κατσαρίδες (300 ml) 

ΤΜΧ 80   

17. 39220000-0 Θερμόμετρο τροφίμων ΤΜΧ 10   

18. 39224340-3 
Κάδος μικροαπορριμμάτων 
πλαστικός με καπάκι και 
πεντάλ χωρητικότητας 5 lt 

ΤΜΧ 37   

19. 39831200-8 Καθαριστικό φούρνου ΤΜΧ 50   

20. 30192000-1 
Καλαθάκι πλαστικό 
απορριμμάτων γραφείου  

ΤΜΧ 50   

21. 39224100-9 
Κοντάρι αλουμινίου για 
σκούπες/ σφουγγαρίστρες 
μήκους 1,30m 

ΤΜΧ 50   

22. 39224330-0 
Κουβάς τροχήλατος μονός 
επαγγελματικός 20lt 

ΤΜΧ 5   

23. 39224330-0 
Κουβάς σφουγγαρίσματος 16 
lt με αποσπώμενο στίφτη  

ΤΜΧ 15   

24. 31500000-1 Λάμπες βιδωτές ΤΜΧ 150   

25. 31500000-1 Λάμπες μπαγιονέτ ΤΜΧ 150   

26. 39221100-8 
Λεκάνη μεγάλη για σαλάτα 
με καπάκι 

ΤΜΧ 5   

27. 39221100-8 
Λεκάνη μεγάλη για ψωμί με 
καπάκι 

ΤΜΧ 5   
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28. 39831200-8 Λευκαντικό ΤΜΧ 49   

29. 39831200-8 
Μαλακτικό πλυντ. 
ρούχων(συσκ. 1,5 lt) 

ΤΜΧ 50   

30. 39241120-0 Μαχαίρι κοτόπουλου ΤΜΧ 5   

31. 39241120-0 Μαχαίρι κρέατος ΤΜΧ 5   

32. 39241120-0 Μαχαίρι τυριού ΤΜΧ 5   

33. 39241120-0 Μαχαίρι φρούτου ΤΜΧ 5   

34. 39241120-0 Μαχαίρι ψωμιού ΤΜΧ 5   

35. 31440000-2 
Μπαταρίες ΑΑ (συσκευασίες 
των 6) 

Συσκευασία 50   

36. 39222100-5 
Μπαταρίες για θερμόμετρο 
τροφίμων 

ΤΜΧ 10   

37. 33750000-2 Μωρομάντηλα (συκ. 72 τμχ) Συσκευασία 300   

38. 44410000-7 Ξεσκονιστήρι ΤΜΧ 10   

39. 33771200-7 
Βρεφικές πάνες (συσκ. 44 
τμχ) (κιλά 12-25) 

Συσκευασία 160   

40. 33771200-7 
Βρεφικές πάνες (συσκ. 50 
τμχ) (κιλά 8-18) 

ΤΜΧ 70   

41. 39831200-8 Παπί υγρό ΤΜΧ 120   

42. 39831200-8 Παπί BLOCK ΤΜΧ 30   

43. 39224300-1 Παρκετέζα με κοντάρι 80cm ΤΜΧ 7   

44. 39221100-8 Πήλερ ΤΜΧ 6   

45. 44410000-7 
Πιγκάλ πλαστικό με καπάκι 
διαστάσεων 10 x 37 

ΤΜΧ 10   

46. 18937100-7 
Σακούλες για ηλεκτρική 
σκούπα σε συσκευασία των 5 
τεμαχίων 

Συσκευασία 50   

47. 18937100-7 

Σάκοι πλαστικοί 
απορριμμάτων γενικής 
χρήσης 70χ95 (γίγας) 
(συσκ.10τεμ) 

Συσκευασία 80   
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48. 18937100-7 
Σάκοι πλαστικοί 
απορριμμάτων γραφείου 
48χ50 (συσκ.20τεμ) 

Συσκευασία 500   

49. 18937100-7 

Σάκοι πλαστικοί  
απορριμμάτων γενικής 
χρήσης (μεσαίες) 52χ75 
(συσκ.10τεμ) 

ΤΜΧ 500   

50. 18937100-7 Σακούλες τροφίμων ΤΜΧ 100   

51. 44176000-4 Σελοφάν ΤΜΧ 50   

52. 39224000-8 
Σκούπα οικιακής χρήσης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ανταλλακτικό χειρός 

ΤΜΧ 50   

53. 39224320-7 Σύρμα κουζίνας ΤΜΧ 50   

54. 39224320-7 
Σφουγγάρι καθαρισμού 
πιάτων με σύρμα διπλής 
όψεως 26χ32  

ΤΜΧ 200   

55. 39224000-8 
Σφουγγαριστ. επαγ. με 
κοντάρι 

ΤΜΧ 30   

56. 39224000-8 

Σφουγγαρίστρα  
επαγγελματική ενδεικτικού 
τύπου WETTEX 
(ανταλλακτικό) 

ΤΜΧ 50   

57. 39831210-1 
Ταμπλέτες πλυντ. Πιάτων 
(συσκευασία 24 τμχ.) 

Συσκευασία 80   

58. 39221100-8 Τεφλόν για κοτόπουλο ΤΜΧ 7   

59. 39221100-8 Τεφλόν για τυρί ΤΜΧ 7   

60. 39221100-8 Τεφλόν για φρούτα ΤΜΧ 7   

61. 39221100-8 Τεφλόν για ψωμί ΤΜΧ 6   

62. 39221100-8 Τρίφτης χειρός μεταλλικός ΤΜΧ 6   

63. 39831200-8 
Καθαριστικό υγρό 
σφουγγαρίσματος ( 1 λιτρού) 

ΤΜΧ 280   

64. 39831200-8 
Υγρό καθαριστικό πιάτων σε 
συσκευασία των 500ml 

ΤΜΧ 300   

65. 39831200-8 
Υγρό καθ. τζαμιών ανταλ/κο 
750 ml 

ΤΜΧ 200   
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66. 39831200-8 Υγρό καθαρ. αλάτων 500ml ΤΜΧ 100   

67. 39831200-8 
Καθαριστικό τζαμιών με 
ψεκαστήρα  (750ml) 

ΤΜΧ 80   

68. 33741100-7 Σαπούνι χεριών υγρό (4lt) ΤΜΧ 100   

69. 33741100-7 
Υγρό κρεμ. χεριών αντλία 
300ml 

ΤΜΧ 29   

70. 39821000-3 Υγρό λυποδιάλυσης ΤΜΧ 21   

71. 39224350-6 
Φαράσι πλαστικό, 
ορθοστατικό, με πλαστικό 
κοντάρι 

ΤΜΧ 30   

72. 44410000-7 Φίλτρο απορροφητήρα ΤΜΧ 20   

73. 33763000-6 
Χαρτί κουζίνας ρολλό 
επαγγελματικό των 800gr  

ΤΜΧ 330   

74. 33760000-5 
Χαρτί υγείας δίφυλλο ρολλό 
(8αδα) 

Συσκευασία 600   

75. 33760000-5 Χαρτομάντιλα επιτραπέζια ΤΜΧ 200   

76. 33764000-3 Χαρτοπετσέτες ΤΜΧ 600   

77. 33760000-5 
Χειροπετσέτες για μηχάνημα 
τουαλέτας (100ΤΜΧ) 

Συσκευασία 150   

78. 24413200-4 
Απολυμαντικό ειδών υγιεινής  
παχύρευστο με  βάση το 
χλώριο (4lt)(τύπου klinex) 

ΤΜΧ 365   

79. 44410000-7 
Χλωρίνη ρευστή μεσαία 
(1250 ml) 

ΤΜΧ 200   

80. 39224300-1 Ψάθινη σκούπα με ξύλο ΤΜΧ 5   

 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  

  

 Φ.Π.Α. 24% 
 

 ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ  

 
 
 

                     ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ   
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………./……../2019 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ……………………………………………………………………………………………..                 

                   …….ΑΦΜ:……………………………ΔΝΣΗ…………………………………………………………………………………………. 

                  ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………………………………….FAX……………………………………………………………………….. 

 
                                                                                         ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔA 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι: ……………. 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
 
 
                                                                                ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

                                                                                 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

TMHMA 4 : «ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
Β. ΚΑΤΡΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» 

 

 
 

Α/Α CPV ΕΙΔΗ Μ.Μ. 
ΕΝΔ. 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

ΕΝΔ.ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΞΙΑ (ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α.) 

1. 
33760000-5 

 
Χαρτί υγείας δίφυλλο 
ρολλό (8αδα) 

Συσκευασία 
95   

2. 
33760000-5 

 

Χαρτί κουζίνας ρολλό 
επαγγελματικό των 
800gr  

ΤΜΧ 
90   

3. 39831200-8 Καθαριστικό τζαμιών με 
ψεκαστήρα  (750ml) 

ΤΜΧ 
25   

4. 
39812400-1 

 
Καθαριστικό υγρό 
γενικής χρήσης (4lt) 

ΤΜΧ 25   

5. 24413200-4 
Απολυμαντικό ειδών 
υγιεινής παχύρευστο   
με βάση το χλώριο (4lt) 

ΤΜΧ 
28   

6. 33711900-6 
Αντιβακτηριδιακό  υγρό 
σαπούνι χεριών  με 
αντλία (300ml) 

ΤΜΧ 
30   

7. 24413200-4 

Χλωρίνη παχύρευστη 
άοσμη σε φιάλη των 
1000-1250ml με καπάκι 
ασφαλείας (ενδεικτικού 
τύπου klinex) 

ΤΜΧ 

          20   
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8. 18141000-9 

Γάντια ελαστικά μιας 
χρήσης (συσκευασία των 
100 τεμ.)  Νο medium, 
large 

Συσκευασία 

20   

9. 19640000-4 

Σάκοι πλαστικοί 
απορριμμάτων 
γραφείου 48χ50 
(συσκ.20τεμ) 

Συσκευασία 

60   

10. 19640000-4 

Σάκοι πλαστικοί  
απορριμμάτων γενικής 
χρήσης (μεσαίες) 52χ75 
(συσκ.10τεμ) 

Συσκευασία 

60   

11. 
39812400-1 

 
Σφουγγαρίστρα οικιακής 
χρήσης  wettex 

ΤΜΧ 
10   

12. 
39224100-9 

 
Σκούπα οικιακής χρήσης  
ανταλλακτικό 

ΤΜΧ 
10   

13. 
39224320-7 

 

Σφουγγάρι καθαρισμού 
πιάτων με σύρμα διπλής 
όψεως 26χ32  

ΤΜΧ 
5   

14. 
39224340-3 

 

Κάδος 
μικροαπορριμμάτων 
πλαστικός με καπάκι και 
πεντάλ χωρητικότητας 5 
lt 

ΤΜΧ 

3   

15. 39800000-0 
Πιγκάλ πλαστικό με 
καπάκι διαστάσεων 10 x 
37 

ΤΜΧ 
3   

16. 
39224330-0 

 

Κουβάς 
σφουγγαρίσματος 16 lt 
με αποσπώμενο στίφτη  

ΤΜΧ 
5   

17 
39812400-1 

 

Σφουγγαρίστρα  
επαγγελματική 
ενδεικτικού τύπου 
WETTEX (ανταλλακτικό) 

ΤΜΧ 

7   

18. 
39224350-6 

 

Φαράσι πλαστικό, 
ορθοστατικό, με 
πλαστικό κοντάρι 

ΤΜΧ 
5   

19. 39224100-9 

Κοντάρι αλουμινίου για 
σκούπες/ 
σφουγγαρίστρες μήκους 
1,30m 

ΤΜΧ 

10   

20. 
39525100-9 

 

Σπογγοπετσέτα κουζίνας 
(τύπου wettex) 26cm χ 
32cm 

ΤΜΧ 
20   

21. 
24452000-7 

 

Εντομοκτόνο σπρέι για 
κατσαρίδες (300 ml) 

ΤΜΧ 
3   
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ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ   
………./……../2019 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ………………………………………………………………………………….. 
ΑΦΜ:…………………………………………..ΔΝΣΗ………………………………………………………………………. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………………………………….FAX…………………………………………………………….. 

                                                                            

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. 
39800000-0 

 

Υγρό αποφρακτικό 
τουαλέτας σε 
συσκευασία των 100 ml 
(ενδεικτικού τύπου 
tuboflo) 

ΤΜΧ 

20   

23. 
24311470-2 

 

Υδροχλωρικό οξύ 
(acquaforte) 430ml 

ΤΜΧ 
20   

24. 39831200-8 
Υγρό καθαριστικό 
πιάτων σε συσκευασία 
των 500ml 

ΤΜΧ 
3   

25. 39800000-0 
Κουβάς τροχήλατος 
μονός επαγγελματικός 
20lt 

ΤΜΧ 
1   

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  

Φ.Π.Α 24%  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι: ……………. 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
 
 
                                                                                ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

                                                                                 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

ΤΜΗΜΑ 5 : ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» 

 
 

 

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. 
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 
ΕΝΔ. ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

1. 
33760000-5 

 
Χαρτί υγείας δίφυλλο 
ρολλό (8αδα) 

Συσκευασία 
2000   

2. 
33760000-5 

 

Χαρτί κουζίνας ρολλό 
επαγγελματικό των 
800gr  

ΤΜΧ 
1000   

3. 39831200-8 Καθαριστικό τζαμιών 
με ψεκαστήρα  (750ml) 

ΤΜΧ 
450   

4. 39831200-8 Καθαριστικό τζαμιών  
(4lt) 

ΤΜΧ 
200   

5. 
39812400-1 

 
Καθαριστικό υγρό 
σφουγγαρίσματος 1lt 

ΤΜΧ 
520   

6. 
39812400-1 

 
Καθαριστικό υγρό 
γενικής χρήσης (4lt) 

ΤΜΧ 420   

7. 24413200-4 
Απολυμαντικό ειδών 
υγιεινής παχύρευστο  
με βάση το χλώριο (4lt) 

ΤΜΧ 
400   

8. 33711900-6 Αντιβακτηριδιακό  υγρό ΤΜΧ 400   
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σαπούνι χεριών  με 
αντλία (300ml) 

9. 33711900-6 
Σαπούνι χεριών υγρό 
(4lt) 

ΤΜΧ 
200   

10. 24413200-4 

Χλωρίνη παχύρευστη 
άοσμη σε φιάλη των 
1000-1250ml με καπάκι 
ασφαλείας 
(ενδεικτικού τύπου 
klinex) 

ΤΜΧ 

450   

11. 18141000-9 

Γάντια ελαστικά μιας 
χρήσης (συσκευασία 
των 100 τμχ.)  Νο 
medium, large 

Συσκευασία 

250   

12. 19640000-4 

Σάκοι πλαστικοί 
απορριμμάτων 
γραφείου 48χ50 
(συσκ.20τεμ) 

Συσκευασία 

900   

13. 19640000-4 

Σάκοι πλαστικοί  
απορριμμάτων γενικής 
χρήσης (μεσαίες) 52χ75 
(συσκ.10τεμ) 

Συσκευασία 

800   

14. 19640000-4 

Σάκοι πλαστικοί 
απορριμμάτων γενικής 
χρήσης 70χ95 (γίγας) 
(συσκ.10τεμ) 

Συσκευασία 

350   

15 
39812400-1 

 

Σφουγγαρίστρα 
οικιακής χρήσης  
wettex 

ΤΜΧ 
60   

16. 
39224100-9 

 

Σκούπα  οικιακής 
χρησης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
ανταλλακτικό 

ΤΜΧ 
90   

17. 
39224320-7 

 

Σφουγγάρι καθαρισμού 
πιάτων με σύρμα 
διπλής όψεως 26χ32  

ΤΜΧ 
75   

18. 
39224340-3 

 

Κάδος 
μικροαπορριμμάτων 
πλαστικός με καπάκι 
και πεντάλ 
χωρητικότητας 5 lt 

ΤΜΧ 

60   

19. 39800000-0 
Πιγκάλ πλαστικό με 
καπάκι διαστάσεων 10 
x 37 

ΤΜΧ 
68   

20. 
39224330-0 

 

Κουβάς 
σφουγγαρίσματος 16 lt 
με αποσπώμενο στίφτη  

ΤΜΧ 
70   

21. 
24322500-2 

 

Αλκοολούχος λοσιόν σε 
φιάλη των 425ml (70ο 
οινόπνευμα) 

ΤΜΧ 
60   
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22. 
39525100-9 

 

Πανάκια οικολογικά με 
μικροϊνες (40cm 
x40cm) 
(Συσκευασία 3τμχ) 

Συσκευασία 

60   

23. 
39812400-1 

 

Σφουγγαρίστρα  
επαγγελματική 
ενδεικτικού τύπου 
WETTEX 
(ανταλλακτικό) 

ΤΜΧ 

55   

24. 
39224350-6 

 

Φαράσι πλαστικό, 
ορθοστατικό, με 
πλαστικό κοντάρι 

ΤΜΧ 
55   

25. 39224100-9 

Κοντάρι αλουμινίου για 
σκούπες/ 
σφουγγαρίστρες 
μήκους 1,30m 

ΤΜΧ 

55   

26. 
39525100-9 

 

Σπογγοπετσέτα 
κουζίνας (τύπου 
wettex) 26cm χ 32cm 

ΤΜΧ 
100   

27. 
24452000-7 

 

Εντομοκτόνο σπρέι για 
κατσαρίδες (300 ml) 

ΤΜΧ 
92   

28. 
39800000-0 

 

Υγρό αποφρακτικό 
τουαλέτας σε 
συσκευασία των 100 
ml (ενδεικτικού τύπου 
tuboflo) 

ΤΜΧ 

55   

29. 
24311470-2 

 

Υδροχλωρικό οξύ 
(acquaforte) 430ml 

ΤΜΧ 150   

30. 39831200-8 
Υγρό καθαριστικό 
πιάτων σε συσκευασία 
των 500ml 

ΤΜΧ 
60   

31. 39800000-0 
Κουβάς τροχήλατος 
μονός επαγγελματικός 
20lt 

ΤΜΧ 
60   

32. 39800000-0 
Καλαθάκι πλαστικό 
απορριμμάτων 
γραφείου  

ΤΜΧ 80   

33. 39833000-0 Αράχνη – Ξεσκονίστρα ΤΜΧ 70   

ΣΥΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α 24%  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ  
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ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ   
………./……../2019 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ…………………………………………………………… 
ΑΦΜ:……………………………ΔΝΣΗ………………………………………………………… 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………………………………….FAX………………………………… 

                                                                      
                                                                                           ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι: ……………. 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
 
 
                                                                                ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

                                                                                 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΤΜΗΜΑ 6 : ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» 

 

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. 
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 
ΕΝΔ. ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

1. 
33760000-5 

 
Χαρτί υγείας δίφυλλο 
ρολλό (8αδα) 

Συσκευασία 
1200   

2. 
33760000-5 

 

Χαρτί κουζίνας ρολλό 
επαγγελματικό των 
800gr  

ΤΜΧ 
600   

3. 39831200-8 Καθαριστικό τζαμιών 
με ψεκαστήρα  (750ml) 

ΤΜΧ 
85   

4. 39831200-8 Καθαριστικό τζαμιών  
(4lt) 

ΤΜΧ 
200   

5. 
39812400-1 

 
Καθαριστικό υγρό 
σφουγγαρίσματος 1lt 

ΤΜΧ 
300   

6. 
39812400-1 

 
Καθαριστικό υγρό 
γενικής χρήσης (4lt) 

ΤΜΧ 500   

7. 24413200-4 
Απολυμαντικό ειδών 
υγιεινής παχύρευστο  
με βάση το χλώριο (4lt) 

ΤΜΧ 
550   

8. 33711900-6 
Αντιβακτηριδιακό  υγρό 
σαπούνι χεριών  με 
αντλία (300ml) 

ΤΜΧ 
240   

9. 33711900-6 
Σαπούνι χεριών υγρό 
(4lt) 

ΤΜΧ 
340   
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10. 24413200-4 

Χλωρίνη παχύρευστη 
άοσμη σε φιάλη των 
1000-1250ml με καπάκι 
ασφαλείας 
(ενδεικτικού τύπου 
klinex) 

ΤΜΧ 

750   

11. 18141000-9 

Γάντια ελαστικά μιας 
χρήσης (συσκευασία 
των 100 τμχ.)  Νο 
medium, large 

Συσκευασία 

100   

12. 19640000-4 

Σάκοι πλαστικοί 
απορριμμάτων 
γραφείου 48χ50 
(συσκ.20τεμ) 

Συσκευασία 

800   

13. 19640000-4 

Σάκοι πλαστικοί  
απορριμμάτων γενικής 
χρήσης (μεσαίες) 52χ75 
(συσκ.10τεμ) 

Συσκευασία 

1200   

14. 19640000-4 

Σάκοι πλαστικοί 
απορριμμάτων γενικής 
χρήσης 70χ95 (γίγας) 
(συσκ.10τεμ) 

Συσκευασία 

600   

15. 
39812400-1 

 

Σφουγγαρίστρα 
οικιακής χρήσης  
wettex 

ΤΜΧ 
60   

16. 
39224100-9 

 

Σκούπα  οικιακής 
χρησης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ανταλλακτικό 

ΤΜΧ 
70   

17. 
39224320-7 

 

Σφουγγάρι καθαρισμού 
πιάτων με σύρμα 
διπλής όψεως 26χ32  

ΤΜΧ 
170   

18. 
39224340-3 

 

Κάδος 
μικροαπορριμμάτων 
πλαστικός με καπάκι 
και πεντάλ 
χωρητικότητας 5 lt 

ΤΜΧ 

50 
 

 

19. 39800000-0 
Πιγκάλ πλαστικό με 
καπάκι διαστάσεων 10 
x 37 

ΤΜΧ 
   

20. 
39224330-0 

 

Κουβάς 
σφουγγαρίσματος 16 lt 
με αποσπώμενο στίφτη  

ΤΜΧ 
   

21. 
24322500-2 

 

Αλκοολούχος λοσιόν σε 
φιάλη των 425ml (70ο 
οινόπνευμα) 

ΤΜΧ 
   

22. 
39525100-9 

 

Πανάκια οικολογικά με 
μικροϊνες (40cm 
x40cm) 
(Συσκευασία 3τμχ) 

Συσκευασία 
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23. 
39812400-1 

 

Σφουγγαρίστρα  
επαγγελματική 
ενδεικτικού τύπου 
WETTEX 
(ανταλλακτικό) 

ΤΜΧ 

   

24. 
39224350-6 

 

Φαράσι πλαστικό, 
ορθοστατικό, με 
πλαστικό κοντάρι 

ΤΜΧ 
   

25. 39224100-9 

Κοντάρι αλουμινίου για 
σκούπες/ 
σφουγγαρίστρες 
μήκους 1,30m 

ΤΜΧ 

   

26. 
39525100-9 

 

Σπογγοπετσέτα 
κουζίνας (τύπου 
wettex) 26cm χ 32cm 

ΤΜΧ 
   

27. 
33198200-6 

 

Σακούλες για ηλεκτρική 
σκούπα σε συσκευασία 
των 5 τεμαχίων 

Συσκευασία 
   

28. 
24452000-7 

 

Εντομοκτόνο σπρέι για 
κατσαρίδες (300 ml) 

ΤΜΧ 
   

29. 
39800000-0 

 

Υγρό αποφρακτικό 
τουαλέτας σε 
συσκευασία των 100 
ml (ενδεικτικού τύπου 
tuboflo) 

ΤΜΧ 

   

30. 
24311470-2 

 

Υδροχλωρικό οξύ 
(acquaforte) 430ml 

ΤΜΧ    

31. 39831200-8 
Υγρό καθαριστικό 
πιάτων σε συσκευασία 
των 500ml 

ΤΜΧ 
   

32. 39800000-0 
Κουβάς τροχήλατος 
μονός επαγγελματικός 
20lt 

ΤΜΧ 
   

33. 39800000-0 
Καλαθάκι πλαστικό 
απορριμμάτων 
γραφείου  

ΤΜΧ    

34. 39833000-0 
Ξαραχνιάστρα με 
πτυσσόμενο κοντάρι 
3μ. 

ΤΜΧ    

35. 39831200-8 
Υγρό  απορρυπαντικό  
τουαλέτας  τύπου  παπί 
(750ml) 

ΤΜΧ    

36. 39830000-9 

Υγρό αφαίρεσης 
αλάτων, σκουριάς, 
κιτρινίλας, 
επαγγελματικό (4Lt) 

ΤΜΧ    

ΣΥΝΟΛΟ  
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ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ   
………./……../2019 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ………………………………………………………………………………………….. 
ΑΦΜ:……………………………ΔΝΣΗ…………………………………………………………………………………………… 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………………………………….FAX……………………………………………………………………. 

                                                                      
                                                                                           ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ.Π.Α 24%  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΤΕΥΔ 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6119 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31/ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ/30200 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ/ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

- Τηλέφωνο: 26313060983/987 

- Ηλ. ταχυδρομείο: promithies@2607.syzefxis.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : www.messolonghi.gov.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης : α «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & 
ευπρεπισμού του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου των Νομικών του Προσώπων και των  
Σχολικών Επίτροπων (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ),για χρονικό 
διάστημα ενός έτους»  
CPV :15000000-8 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:6119 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων :………………………………….. 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

http://www.messolonghi.gov.gr/
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 
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του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 
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Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 





 

Σελίδα 137 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

 δωροδοκίαix,x· 

 απάτηxi· 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii· 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii· 

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxv το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
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[……][……][……][……]xviii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xix; 

[] Ναι [] Όχι  

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

 





 

Σελίδα 141 

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxiii 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουxxiv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxv : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςxxvi  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxviii, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxix; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxx κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 
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[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005xxxi: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του 

Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςxxxii
; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, 

να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxiii, εκτός 

εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάνxxxiv. 

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής 

ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 

δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 

μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... 

[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον 

εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

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

 

 

                                                           
i

 

 

 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 
σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv
 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
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vi
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η 

κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως 
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

viii
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

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

x
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά 
όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά 
και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η 
κείμενη νομοθεσία). 

xi
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της 

Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε 
αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xii
 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiii
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ.15) 

 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiv
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 
1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xv
 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xx
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxi
 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxii
 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

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

xxiii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiv
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxv
 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvi
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvii
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ 

πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

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

xxix
 Πρβλ άρθρο 48. 

xxx
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxi
 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ 

(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxii
 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 

οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxiii
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxiv
 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

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