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ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  
 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΚΑΣΤΟΙΑΣ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΣΚΑΡΕΔΕΙΟΣ ΑΓΟΑ 

Ρόλθ ΚΑΣΤΟΙΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 52100 

Τθλζφωνο 2467351147 

Φαξ 2467351150 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  tpkastorias@gmail.com 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ1  

Α.Μαυροδιμου  τθλ. 2467351147  

  

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.κastoria.gov.gr 
 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Οργανιςμόσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ αϋβακμοφ, αποτελεί «μθ κεντρικι 
ανακζτουςα αρχι» κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 παρ. 1 περ. 2,3 του Ν.4412/2016 και ανικει  ςτθν Γενικι 
Κυβζρνθςθ, Υποτομζασ ΟΤΑ.  

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι οι «Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ». 

τοιχεία Επικοινωνίασ  

α)   Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

β)    Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr  

γ)   Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ ςτθν  διεφκυνςθ: www.κastoria.gov.gr  και το Τμιμα 
Ρρομθκειϊν Διμου Καςτοριάσ τθλ. 2467351147-149. 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  
 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορείσ  χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ Καςτοριάσ και τα Νομικά του Ρρόςωπα. 
Τα ποςά κα βαρφνουν τουσ αντίςτοιχουσ Κ.Α. των προχπολογιςμϊν του Διμου και των Νομικϊν του 
προςϊπων, ετϊν 2020 και 2021 και είναι ενιαία ωσ προσ τθν διαδικαςία τθσ και ξεχωριςτι ωσ προσ τθν 
υλοποίθςι τθσ.      

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ προμικεια  ειδϊν κακαριότθτασ και ευπρεπιςμοφ του Διμου 
Καςτοριάσ και των Νομικϊν του Ρροςϊπων, ετϊν 2020 και 2021  και είναι ενιαία ωσ προσ τθν διαδικαςία 
τθσ και ξεχωριςτι ωσ προσ τθν υλοποίθςι τθσ.                

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων :  
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CPV          Ολνκαζία Αληηθεηκέλνπ θαηά CPV  

39830000-9                                    Πξντόληα θαζαξηζκνύ 

 

 

Ο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο πξνκάζεηαο ππνδηαηξεέηαη ζε Ϋμη (6) νκΪδεο. 

 

ΟΜΑΔΑ Α: ΔΘΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ 

Πξνκάζεηα ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κε Φ.Π.Α. 6% θαη 24% 30.929,02 επξψ ρξεκαηνδφηεζεο 
απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γάκνπ θαη εηδηθφηεξα: 

 Πξνκάζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ, ΚΑΔ 
10.6634.00,15.6634.00,20.6634.00,30.6634.00,40.6634.00 θαη 60.6634.01 

► ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ϋηνπο 2020 δηαηΫζεθε ην πνζφ ησλ 600,00 € θαη ην ππφινηπν πνζφ 
ησλ 30.329,02 € ζα πξνβιεθζεέ θαη ζα δηαηεζεέ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ϋηνπο 2021.  

ΟΜΑΓΑ Β. Ννκηθό Πξόζσπν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Αιιειεγγύεο, Παηδείαο θαη 
Αζιεηηζκνύ ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο Ν.Π.Γ.Γ  
Πξνκάζεηα ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κε Φ.Π.Α. 6%,13% θαη 24% 29.927,00 επξψ 
ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. θαη εηδηθφηεξα: 

 Πξνκάζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ, ΚΑΔ 15.6634.01,60.6634.01 

► ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ϋηνπο 2020 δηαηΫζεθε ην πνζφ ησλ 20,00 € θαη ην ππφινηπν πνζφ 
ησλ 29.907,00 € ζα πξνβιεθζεέ θαη ζα δηαηεζεέ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ϋηνπο 2021.  

 

ΟΜΑΓΑ Γ. Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ Καζηνξηάο «ΟΡΔΣΔΙΑ» Ν.Π.Ι.Γ 
Πξνκάζεηα ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κε Φ.Π.Α. 6%,13% θαη 24% 5.665,50 επξψ 
ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ν.Π.Ι.Γ. θαη εηδηθφηεξα: 

 Πξνκάζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ, ΚΑΔ 64.08.0001 

► ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ϋηνπο 2020 δηαηΫζεθε ην πνζφ ησλ 65,50 € θαη ην ππφινηπν πνζφ 
ησλ 5.600,00 € ζα πξνβιεθζεέ θαη ζα δηαηεζεέ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ϋηνπο 2021.  

 

ΟΜΑΓΑ Γ. ρνιηθή Δπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Καζηνξηάο Ν.Π.Γ.Γ 
Πξνκάζεηα ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κε Φ.Π.Α. 6%,13% θαη 24% 34.351,63 επξψ 
ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ.  

ΟΜΑΓΑ Δ. ρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Καζηνξηάο Ν.Π.Γ.Γ 
Πξνκάζεηα ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κε Φ.Π.Α. 6%,13% θαη 24% 27.027,58 επξψ 
ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ.  

 

ΟΜΑΓΑ Σ. Γεκνηηθό Ωδείν Καζηνξηάο «Γεκήηξηνο Μπατξαθηάξεο & νπιηάλα 
Πεηζάιληθνπ Μπατξαθηάξε» Ν.Π.Γ.Γ 
Πξνκάζεηα ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κε Φ.Π.Α. 6%,24% 787,91 επξψ ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνλ 
ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. θαη εηδηθφηεξα: 

 Πξνκάζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ, ΚΑΔ 10.6634 

► ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ϋηνπο 2020 δηαηΫζεθε ην πνζφ ησλ 7,91 € θαη ην ππφινηπν πνζφ ησλ 
780,00 € ζα πξνβιεθζεέ θαη ζα δηαηεζεέ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ϋηνπο 2021.  
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Α/Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΝΑ ΦΟΡΔΑ 

Δπηκέξνπο Σηκή 
(€) αλά Φνξέα 
Πξνκήζεηαο 

Φ.Π.Α 
6% 

Φ.Π.Α 
13% Φ.Π.Α 24% Σηκή κε Φ.Π.Α. 

1 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ Γάκνπ ΚαζηνξηΪο 25.145,98 84,00 - 5.699,04 30.929,02 

2 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Κνηλσληθάο 
Πξνζηαζέαο, Αιιειεγγχεο, Παηδεέαο θαη Αζιεηηζκνχ ηνπ 
Γάκνπ ΚαζηνξηΪο Ν.Π.Γ.Γ. 24.392,90 103,80 10,40 5419,90 29.927,00 

3 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ Κνηλσθεινχο Δπηρεέξεζεο Γάκνπ 
ΚαζηνξηΪο «ΟΡΔΣΔΙΑ» Ν.Π.Ι.Γ. 4.625,19 22,78 1,66 1015,87 5.665,50 

4 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ρνιηθάο Δπηηξνπάο ΠξσηνβΪζκηαο 
Δθπαέδεπζεο ΚαζηνξηΪο 28.354,56 265,47 13,73 5.717,87 34.351,63 

5 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ρνιηθάο Δπηηξνπάο ΓεπηεξνβΪζκηαο 
Δθπαέδεπζεο ΚαζηνξηΪο 22.321,77 214,91 7,90 4.483,00 27.027,58 

6 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ Γεκνηηθφ Χδεέν ΚαζηνξηΪο 
«ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΜΠΑΨΡΑΚΣΑΡΗ & ΟΤΛΣΑΝΑ 
ΠΔΣΑΛΝΙΚΟΤ ΜΠΑΙΡΑΚΣΑΡΗ» 653,49 7,47 - 126,95 787,91 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 105.493,89 698,43 33,69 22.462,63 128.688,64 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να κατακζςουν οικονομικι προςφορά για μία ι περιςςότερεσ «ομάδεσ» για 
τθν ςυνολικι όμωσ προκθρυχκείςα ποςότθτα κάκε «ομάδασ». Απόρριψθ ενόσ ι περιςςοτζρων ειδϊν μιάσ 
«ομάδασ» επιφζρει αυτόματα τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ολόκλθρθσ τθσ «ομάδασ». 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 128.688,64€ ςυμπεριλαμβανομζνου 
ΦΡΑ6%,13% και 24 % (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: € 105.493,89,ΦΡΑ 6%:698,43€,ΦΡΑ 13%:33,69€ και 
ΦΡΑ24% : 22.462,63 €). 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε ζνα (1) ζτοσ από τθν θμερομθνία ανάρτθςι τθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ ι μζχρι 
τθν ολοκλιρωςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου αυτισ. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 
I τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, μόνο 
βάςει τιμισ. 

Μειοδότθσ ςε κάκε «ομάδα» ανακθρφςςεται αυτόσ που κα προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι επί του 
ςυνόλου του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ κάκε «ομάδασ». 
 
 
΄΄Παράταση σύμβασης΄΄: Θ ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ όταν θ 
παράταςθ γίνεται χωρίσ αφξθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, ι και με 
αφξθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου (με τθ ςφναψθ ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ) όταν 
πλθροφνται οι προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν.4412/2016. Θ παράταςθ των ςυμβάςεων γίνεται μετά 
από απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 

132 του ν.4412/2016." 
 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

-του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

 

20PROC007936393 2020-12-28



7 

 

- του ν. 4314/2014 (Α' 265)2, “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό 
δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) 
«Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -
2013», 

-του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

-του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων 
και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

-τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

-του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» 

-του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των 
μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

-του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

-του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7.6.2010) «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Δοιίκθςθσ- Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» 

-του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”,  

-του ν. 3548/2007 (Α’ 68) (άρκρο 4 παρ.3) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο 
νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ», 3, 

-του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,  

-του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ των 
άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,  

-του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,  

-του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”+  

-τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

-τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

- του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ 
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

-τθσ υπϋαρικμ. 11543/ΕΓΚ.3/26-3-13 εγκυκλίου ΥΡ.ΕΣ με κζμα «Ανάδειξθ προμθκευτϊν-χορθγθτϊν 
προμθκειϊν των Διμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικϊν τουσ προςϊπων, των Ρεριφερειϊν των 
Ιδρυμάτων και όλων των νομικϊν τουσ προςϊπων κακϊσ και των ςυνδζςμων ΟΤΑ αϋκαι βϋ βακμοφ».  

                                                           
 

 
   

20PROC007936393 2020-12-28



8 

 

-τθν με αρικμό   376/2020  απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία εγκρίκθκαν οι όροι του 
διαγωνιςμοφ, οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ υπϋαρικμ. 33/2020 μελζτθσ και κακορίςτθκε ο τρόποσ 
εκτζλεςθσ αυτισ.  

-τθν ανάγκθ των υπθρεςιϊν του Διμου και των νομικϊν του προςϊπων για τθν ςχετικι προμικεια ςε 
εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ  15/01/2021 και ϊρα  10.00 π.μ. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr  

 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ δεν υπάρχει δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο ςφςτθμα. 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα αναρτθκεί ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr.   

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο, όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 
τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010,ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα  δθμοςιευκεί  ςτισ προβλεπόμενεσ από τθν νομοκεςία 
εφθμερίδεσ ςτον Ελλθνικό Τφπο ( άρκρο 66 του Ν. 4412/2016). 

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε  ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL):   www.kastoria.gov.gr . ςτθν διαδρομι : ΕΝΗΜΕΩΣΗ ΡΟΛΙΤΩΝ► ΡΟΚΗΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΚΗΥΞΕΙΣ ►  

Β. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει: Τον/ουσ προμθκευτι/ζσ που κα 
ανακθρυχκοφν ανάδοχοι, βάςει των άρκρων 377 παρ.1 περιπτ. 35 του Ν.4412/2016,  379 παρ.12 του 
Ν.4412/2016, και του άρκρου 4 παρ.3 του Ν.3548/2007, ςφμφωνα με τα οποία, οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ 
τθσ διακιρυξθσ, τα κθρφκεια και τα λοιπά ζξοδα τθσ δθμοπραςίασ, αρχικισ και επαναλθπτικισ, κα 
καταβάλλονται ςε κάκε περίπτωςθ από τον προμθκευτι, με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν. 
Οι παραπάνω διατάξεισ διατθροφνται ςε ιςχφ μζχρι τθν 1.1.2021. 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
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ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ4  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

 θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα τθσ (θ αρικμ. 33/2020 ενιαία μελζτθ & τα υποδείγματα 
οικονομικϊν προςφορϊν) που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. 

  το   Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+ 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

Πλα τα τεφχθ του διαγωνιςμοφ κα αναρτθκοφν ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  
http://www.promitheus.gov.gr, θαη ζηελ δηαδηθηπαθά πχιε ηνπ Γάκνπ ΚαζηνξηΪο 

www.kastoria.gov.gr. ςτθν διαδρομι : ΕΝΗΜΕΩΣΗ ΡΟΛΙΤΩΝ► ΡΟΚΗΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΚΗΥΞΕΙΣ  

Αν παρόλα αυτά οι ενδιαφερόμενοι επικυμοφν να παραλάβουν τα τεφχθ ςε ζντυπθ μορφι μποροφν  να 
απευκφνονται ςτο Τμιμα Ρρομθκειϊν τθσ  Δ/νςθσ Οικονομικϊν  του Διμου Καςτοριάσ (τθλ. 2467351147, 
2467351149, FAX 2467351150). Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα παραπάνω ςτοιχεία και 
ταχυδρομικά, εφόςον τα ηθτιςουν ζγκαιρα και αναλάβουν, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν ανακζτουςα 
αρχι, τθ δαπάνθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ τουσ. Θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει τα ηθτθκζντα 
ςτοιχεία μζςω των Ελλθνικϊν Ταχυδρομείων ι ιδιωτικϊν εταιρειϊν μεταφοράσ αλλθλογραφίασ και χωρίσ 
να φζρει ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ άφιξθ τουσ ςτον ενδιαφερόμενο. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο ζξι (6)θμζρεσ πριν 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του 
διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα παροχισ 
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα 
οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν 
χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται 
είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν 
εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για 
τθν παραλαβι των προςφορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των 
αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  
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Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
(Αϋ188). Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα 

επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά 

νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.  

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα 

ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά 

ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει 

ζςνηασθεί ηο έγγπαθο. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13)5, που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι 
του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται 
με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία  υποβολισ προςφορϊν6, κ) τθν 
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 
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2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο  

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  

 3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.   

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που 
ανζρχεται ςε ποςοςτό 2% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ το ΦΡΑ, δθλαδι 2.109,88 ευρϊ (Δφο χιλιάδεσ 
εκατόν εννιά Ευρϊ και ογδόντα οκτϊ λεπτά). 

Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για μία ι περιςςότερεσ ομάδεσ τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ 
ςυμμετοχισ υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ/των προςφερομζνθσ/ων 
ομάδοσ/ομάδων (Ρρβλ. άρκρο 72 παρ. 1α ν. 4412/2016). 

Α/Α 

 

ΟΜΑΓΔ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΛΔΣΗ  

 

ΠΡΟΫ/ΜΟ 

ΥΩΡΙ ΦΠΑ 

ΔΓΓΤΗΗ 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

1 ΟΜΑΓΑ Α΄ Γάκνπ ΚαζηνξηΪο 25.145,98 502,92 

2 

ΟΜΑΓΑ Β΄ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Κνηλσληθάο Πξνζηαζέαο, 
Αιιειεγγχεο, Παηδεέαο θαη Αζιεηηζκνχ ηνπ Γάκνπ ΚαζηνξηΪο 
Ν.Π.Γ.Γ. 24.392,90 

487,86 

3 
ΟΜΑΓΑ Γ΄ Κνηλσθεινχο Δπηρεέξεζεο Γάκνπ ΚαζηνξηΪο 
«ΟΡΔΣΔΙΑ» Ν.Π.Ι.Γ. 4.625,19 

92,50 

4 
ΟΜΑΓΑ Γ΄  ρνιηθάο Δπηηξνπάο ΠξσηνβΪζκηαο Δθπαέδεπζεο 
ΚαζηνξηΪο 28.354,56 

567,09 

5 
ΟΜΑΓΑ Δ΄  ρνιηθάο Δπηηξνπάο ΓεπηεξνβΪζκηαο Δθπαέδεπζεο 
ΚαζηνξηΪο 22.321,77 

446,44 

6 

ΟΜΑΓΑ Σ΄  Γεκνηηθφ Χδεέν ΚαζηνξηΪο «ΓΗΜΗΣΡΙΟ 
ΜΠΑΨΡΑΚΣΑΡΗ & ΟΤΛΣΑΝΑ ΠΔΣΑΛΝΙΚΟΤ 
ΜΠΑΙΡΑΚΣΑΡΗ» 653,49 

13,07 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 105.493,89€ 2.109,88€ 

 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα 
αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ 
τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

20PROC007936393 2020-12-28



13 

 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 
2.2.4, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι 
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι 
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ :  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά  ςτουσ 
διαχειριςτζσ. 
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Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου7. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν ο  οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 
εκνικι νομοκεςία ι/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο  οικονομικόσ φορζασ ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, 
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ. 

ι/και  

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και 
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.  

2.2.3.3.Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  
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(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.1 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο 
εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και 
τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ  

2.2.3.4. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, 
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.5. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι 
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.6. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.7.  Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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Κριτιρια Επιλογισ 

 

2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.  

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ. 

2.2.5 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.5.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τθσ  παραγράφου 2.2.4, 
τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το 
προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ 
(ΣΕΤΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΙII το οποίο 
αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α 
τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε 
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και 
(www.hsppa.gr ). 

Σο ΣΕΤΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν. 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το 
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ 
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 
2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 
αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 
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2.2.5.2 Απνδεηθηηθά κέζα  

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.4, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται  ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016 . 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί 
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν8. θμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 

 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβoλι του. 

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω 
παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, 
ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 
από τθν υποβολι του . 
Επιπλζον, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να κατακζςει Τπεφκυνθ Διλωςθ αναφορικά με τουσ 
οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προοςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν 
εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτου οποίου 
οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ. 
 

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ 
και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν 
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 

                                                           
8
  Ρρβ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ 

του ν. 4605/2019. 
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πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 
κάκε φορά ιςχφουν.  
 Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε 
εκκακάριςθ. 
Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ 
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που 
ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του 
ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να 
απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, τα 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικα μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ 
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του 
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.7. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

Β.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, 
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εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,9 εκτόσ αν, 
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

B.3. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, 
το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του 10.  Στισ 
λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ 
(όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ 
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ 
του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι 
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι 
αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα 
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), 
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν 
υποβολι τουσ. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.4. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.5. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο  

βάςει τιμισ. Θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ κα πραγματοποιθκεί με ανοιχτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό και 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016. 

 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα ΙΙ τθσ Διακιρυξθσ, για 
μία ι περιςςότερεσ «ομάδεσ» για τθν ςυνολικι όμωσ προκθρυχκείςα ποςότθτα κάκε «ομάδασ». 
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ . 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ11. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ Ρροςφορϊν  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ (παράγραφοσ 1.5), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016 , ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 
«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται 
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν 
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 
56902/215 “Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα 
(ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του 
άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  
Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα 
δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν  προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, 
αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα 
προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ 
διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ  προθγμζνθσ 
ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ 
υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του 
προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν.  
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2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ –Σεχνικι Προςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ  «Οικονομικι Προςφορά» ςτον οποίο  περιλαμβάνεται θ 
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ 
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  
Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ 
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf]  Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι οικονομικοί όροι δεν ζχουν αποτυπωκεί 
ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ςτθν 
τεχνικι και οικονομικι του προςφορά ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία. 

 2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, 
όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ , με τθν επιφφλαξθ 
των αναφερκζντων ςτθν τελευταία υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ 
αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει 
υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται 
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 
2690/1999 ''Κώδικασ Διοικητικήσ Διαδικαςίασ'', όπωσ τροποποιήθηκε με τισ διατάξεισ του άρθρου 1 
παρ. 2 του  ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι, ενδεικτικά, θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν 
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επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν 
προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, 
τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να 
αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν 
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 
του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.5.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ 
ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου 
doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 
διακιρυξθσ (Ραράρτθμα III), 

β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2  Σερληθή πξνζθνξά 

 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ I τθσ Διακιρυξθσ, 
περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει 
ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των 
προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ 
άνω Ραράρτθμα.  

Με τθν Τεχνικι Ρροςφορά οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 ςτθν 
οποία κα δθλϊνουν: 

 Πτι ζχουν λάβει γνϊςθ των όρων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και αποδζχονται αυτοφσ πλιρωσ και 
ανεπιφφλακτα 

 Τθν ομάδα ι τισ ομάδεσ του προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ για τα οποία υποβάλλουν προςφορά 

 Το χρόνο ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ (δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ των εκατόν πενιντα (150) 
θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με τθν παρ. 2.4.5 τθσ 
παροφςασ). 

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ που 
είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο  βάςει τιμισ, όπωσ ορίηεται ςτο 
άρκρο 2.3 τθσ παροφςασ.  

Σιμζσ 

Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα.  

*Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο 
προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι 
προςφορά του ψθφιακά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμφωνα με το υπόδειγμα 
που υπάρχει ςτο Ραράρτθμα ΙΙ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) ςε μορφι pdf.+ 
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Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ. 
Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα.  
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 
 Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ 
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο Μζροσ Δϋ του Ραραρτιματοσ 1 τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ.  

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα εκατόν 
πενιντα (150) θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι. 

 

 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 
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γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. 
Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» 
τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία προςφορϊν  

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και 
ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι  

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ», κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι  

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε επόμενο 
ςτάδιο αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν 
επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει 
ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων 
κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Θ αρμόδια Επιτροπι καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν 
δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ 
του οργάνου.  

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν 
πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι όςων τεχνικϊν 
προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι  φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν 
οικονομικϊν προςφορϊν. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται 
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του 
προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι  προσ ζγκριςθ.  

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
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προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.  

τθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 
αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά υμμετοχισ», «Σεχνικι Προςφορά» και 
«Οικονομικι Προςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΘΔΘ, μαηί με αντίγραφο των αντιςτοίχων 
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων. 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 
τθσ παροφςασ. 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - 
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ  

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι 
αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των 
δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.5.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν 
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του τουσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 
94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε 
απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ 
και θ οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, 
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3 του παρόντοσ, αίτθμα προσ το 
αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με 
αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, 
θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί 
για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. 

Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το 
ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  
 το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

20PROC007936393 2020-12-28



27 

 

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) τθσ παροφςασ.  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Τ.Ε.Υ.Δ.,  
ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ 
μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τθ παραγράφο 2.2.4 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθσ 
Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα 
οριηόμενα ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
(Οικονομικι Επιτροπι Διμου Καςτοριάσ) για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ 
είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.  
Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να 
προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά 
ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ:  Ροςοςτό ζωσ 15 % ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και 
ποςοςτό ζωσ 50 %  ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω 
του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό 
ανάδοχο. 

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα, που δεν ζχει αποκλειςτεί 
οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα 
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν 
ςωρευτικά τα εξισ: 

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ 
αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο 
εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016, 
 
β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35 
και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται, 
και  
 
γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, 
ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται 
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του 
οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ 
ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ 
διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει 
τθ ςφμβαςθ. 
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Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ 
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

 

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 
αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ 
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε 
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι 
Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 
19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ 
ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ 
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν 
ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ τησ παρ. 1 του άρθρου 9 
του π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ τησ παρ. 1 του άρθρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 
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Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ. 

Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί να 
ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ 
Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και 
δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα 
μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. 
Υπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ 
προςφυγισ. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 
ΑΕΡΡ. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφ αςθσ τθσ 
ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου12. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων  
ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι 
προςφυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται 
ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ 
πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ 
ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 
 
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 
 

Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ 
κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 

Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ 
ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016. 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  
 Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω 
εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  
 

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και 
εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.4 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο= 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του αρκρου 132 του ν.4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ.β τθσ παρ.11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν  

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.   

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, εφόςον δεν προςζλκει, ςτθν προκεςμία που του δόκθκε,  να υπογράψει τθ ςφμβαςθ, δεν 
φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο 
παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτα άρκρα 206 του ν. 4412/2016.   

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 
α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 
β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 
Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 
 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ  

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα 
ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί 
τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 
οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ 
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απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ 
προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν 
απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί 
εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, 
διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξόλνο θαη ηόπνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά με αλλεπάλλθλεσ παραδόςεισ, ανάλογα με τισ 
ανάγκεσ τθσ κάκε υπθρεςίασ ςε διάςτθμα ενόσ (1) ζτουσ από τθν  υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ι μζχρι τθν 
εξάντλθςθ αυτισ.  
 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδίδει τα υλικά εντόσ δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν ζγγραφθ 
ειδοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ.  
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λάβει όλα τα κατάλλθλα μζτρα για τθν μεταφορά και παράδοςθ των ειδϊν 
ςτουσ χϊρουσ που κα υποδείξει θ υπθρεςία επί του εδάφουσ. 
Επίςθσ είναι υπεφκυνοσ για κάκε ηθμία που πικανόν γίνει από υπαιτιότθτα του προςωπικοφ του ι άλλου 
μζχρι τθσ παράδοςθσ αυτϊν. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ 
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι 
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ 
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. . Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, 
εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ 
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ 
προςκομίςτθκε. 

 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ – Υξόλνο θαη ηξόπνο θαη παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, που ςυγκροτοφνται ςφμφωνα το άρκρο 221 του 
Ν.4412/16  και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου.  
Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία για τθν παραλαβι δεν χρειάηεται χρόνοσ για να διαπιςτωκοφν τυχόν 
ατζλειεσ , κα ςυντάςςεται ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ ι απόρριψθσ τθσ προμικειασ. 
 

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 
εντόσ δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν.  

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο 
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ 
αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου 
να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 
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πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων 
των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

6.3 Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.3.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.3.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 
κυρϊςεισ. 

6.3.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 
3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.8  Καηαγγειία ηεο ζύκβαζεο- Τπνθαηάζηαζε αλαδόρνπ-  

6.8.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για 
ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  
 
6.8.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, 
θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  
 
6.8.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του 
εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει 
ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ). 
 

 

 

Καζηνξηά   28-12 -2020 
 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

 

 

ΚΟΡΔΝΣΙΓΗ ΙΩΑΝΝΗ 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι: ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ - 
ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ: ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ: ΤΕΥΔ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ – ΤΓΓΡΑΦΗ 
ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ  

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΔΗΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ , 
ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ & 
ΑΠΟΘΗΚΗ 
 
 
 

 
 
 
 
 
         Αριθμός Μελέτης            33/2020 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΕΤΠΡΕΠΙΜΟΤ, ΔΗΜΟΤ 
ΚΑΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ  

 

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η     Δ Κ Θ Δ  Η 

Θ παροφςα μελζτθ αφορά τθν προμικεια διαφόρων ειδϊν κακαριότθτασ και ευπρεπιςμοφ, θ οποία κα 

καλφψει τισ ανάγκεσ του Διμου Καςτοριάσ και των Νομικϊν Ρροςϊπων του Διμου Καςτοριάσ για ζνα ζτοσ 

και ςυγκεκριμζνα: 

ΟΜΑΔΑ Α. Διμοσ Καςτοριάσ  

Ρρομικεια ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ με Φ.Ρ.Α.   30.929,02€ ευρϊ χρθματοδότθςθσ από τον τακτικό 
προχπολογιςμό του Διμου και ειδικότερα: 

 Ρρομικεια ειδϊν κακαριότθτασ και ευπρεπιςμοφ, Κ.Α.Ε. 10.6634.00 

 Ρρομικεια ειδϊν κακαριότθτασ και ευπρεπιςμοφ, Κ.Α.Ε. 15.6634.00 

 Ρρομικεια ειδϊν κακαριότθτασ και ευπρεπιςμοφ, Κ.Α.Ε. 20.6634.00 

 Ρρομικεια ειδϊν κακαριότθτασ και ευπρεπιςμοφ, Κ.Α.Ε. 30.6634.00 

 Ρρομικεια ειδϊν κακαριότθτασ και ευπρεπιςμοφ, Κ.Α.Ε. 40.6634.00 

 Ρρομικεια ειδϊν κακαριότθτασ και ευπρεπιςμοφ, Κ.Α.Ε. 60.6634.01 

 

ΟΜΑΔΑ Β. Νομικό Πρόςωπο Κοινωνικισ Προςταςίασ, Αλλθλεγγφθσ, Παιδείασ και Ακλθτιςμοφ του 
Διμου Καςτοριάσ Ν.Π.Δ.Δ.  

Ρρομικεια ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ με Φ.Ρ.Α. 29.927,00 ευρϊ χρθματοδότθςθσ από τον τακτικό 
προχπολογιςμό του Ν.Ρ.Δ.Δ. και ειδικότερα: 

 Ρρομικεια ειδϊν κακαριότθτασ και ευπρεπιςμοφ, ΚΑΕ 15.6634.01 και 60.6634.01 

ΟΜΑΔΑ Γ. Κοινωφελισ Επιχείρθςθ Διμου Καςτοριάσ «ΟΡΕΣΕΙΑ» Ν.Π.Ι.Δ. 

Ρρομικεια ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ με Φ.Ρ.Α. 5.665,50 ευρϊ χρθματοδότθςθσ από τον τακτικό 
προχπολογιςμό του Ν.Ρ.Ι.Δ. και ειδικότερα: 

 Ρρομικεια ειδϊν κακαριότθτασ και ευπρεπιςμοφ, ΚΑΕ 64.08.0001 
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ΟΜΑΔΑ Δ. χολικι Επιτροπι Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Καςτοριάσ Ν.Π.Δ.Δ. 

Ρρομικεια ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ με Φ.Ρ.Α. 34.351,63 ευρϊ χρθματοδότθςθσ από τον τακτικό 
προχπολογιςμό του Ν.Ρ.Δ.Δ.  

ΟΜΑΔΑ Ε. χολικι Επιτροπι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Καςτοριάσ Ν.Π.Δ.Δ. 

Ρρομικεια ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ με Φ.Ρ.Α. 27.027,58  ευρϊ χρθματοδότθςθσ από τον τακτικό 
προχπολογιςμό του Ν.Ρ.Δ.Δ.  

 

ΟΜΑΔΑ Σ. Δθμοτικό Ωδείο Καςτοριάσ «Δθμιτριοσ Μπαϊρακτάρθσ & ουλτάνα Πετςάλνικου 
Μπαϊρακτάρθ» Ν.Π.Δ.Δ. 

Ρρομικεια ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ με Φ.Ρ.Α. 787,91 ευρϊ χρθματοδότθςθσ από τον τακτικό 
προχπολογιςμό του Ν.Ρ.Δ.Δ. και ειδικότερα: 

Ρρομικεια ειδϊν κακαριότθτασ και ευπρεπιςμοφ, ΚΑΕ 10.6634 

Σχθματικά και ςυγκεντρωτικά, τα προσ προμικεια είδθ, θ ενδεικτικι και ςυνολικι αξία τθσ ανά φορζα 
προμικειασ του Διμου Καςτοριάσ, των Νομικϊν Ρροςϊπων και των Σχολικϊν Επιτροπϊν του Διμου 
Καςτοριάσ φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΝΑ ΦΟΡΔΑ 

Δπηκέξνπο 
Σηκή (€) αλά 

Φνξέα 
Πξνκήζεηαο ΦΠΑ 6% ΦΠΑ 13% Φ.Π.Α 24% Σηκή κε Φ.Π.Α. 

1 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ Γάκνπ ΚαζηνξηΪο 25.145,98 84,00 - 5.699,04 30.929,02 

2 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ 
Κνηλσληθάο Πξνζηαζέαο, Αιιειεγγχεο, Παηδεέαο 
θαη Αζιεηηζκνχ ηνπ Γάκνπ ΚαζηνξηΪο Ν.Π.Γ.Γ. 

24.392,90 103,80 10,40 5419,90 29.927,00 

3 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ Κνηλσθεινχο Δπηρεέξεζεο 
Γάκνπ ΚαζηνξηΪο «ΟΡΔΣΔΙΑ» Ν.Π.Ι.Γ. 4.625,19 22,78 1,66 1.015,87 5.665,50 

4 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ρνιηθάο Δπηηξνπάο 
ΠξσηνβΪζκηαο Δθπαέδεπζεο ΚαζηνξηΪο 28.354,56 265,47 13,73 5.717,87 34.351,63 

5 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ρνιηθάο Δπηηξνπάο 
ΓεπηεξνβΪζκηαο Δθπαέδεπζεο ΚαζηνξηΪο 22.321,77 214,91 7,90 4.483,00 27.027,58 

6 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ Γεκνηηθφ Χδεέν ΚαζηνξηΪο 
«ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΜΠΑΨΡΑΚΣΑΡΗ & ΟΤΛΣΑΝΑ 
ΠΔΣΑΛΝΙΚΟΤ ΜΠΑΙΡΑΚΣΑΡΗ» 

653,49 7,47 - 126,95 787,91 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 105.493,89 698,43 33,69 22.462,63 128.688,64 

 

Θ ςφναψθ των ςυμβάςεων εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ κα υπογράφονται από κάκε φορζα ξεχωριςτά. 

                         ΤΝΣΑΧΘΘΚΕ                                                         ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ 

    Καςτοριά    12-11-2020                                       Καςτοριά     12-11-2020                             

 Θ  Αρμόδια υπάλλθλοσ                                       Θ α/α Προϊςταμζνθ Δ/νςθσ 

   

 

                      

             ΜΑΤΡΟΔΘΜΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ                                  ΠΕΣΜΕΗΑ ΜΑΓΔΑΛHΝΘ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΔΗΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ , 
ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ & 
ΑΠΟΘΗΚΗ 
 

                                        Σ Δ Υ Ν Ι Κ Δ   Π Ρ Ο Γ Ι Α Γ Ρ Α Φ Δ   

Αριθμός Μελέτης       
33/2020 
 

1 Αεξνζηφπ θαξδχ (1mX38mm) 

Απηνθφιιεηε αθξψδεο κφλσζε πνξηψλ. Σνπνζεηεέηαη ζην 
θΪησ κΫξνο ηεο πφξηαο. Δκπνδέδεη ην θξχν, ηε ζεξκφηεηα, 
ηνλ ζφξπβν θαη ηε ζθφλε. Κφβεηαη εχθνια ζην επηζπκεηφ 
κάθνο αλΪινγα κε ηελ πφξηα πνπ ζα ηνπνζεηεζεέ. Μάθνο: 
1 κΫηξν. ΠιΪηνο: 38 mm πεξέπνπ (δειαδά θαιχπηεη 20mm 
θΪησ απφ ηελ πφξηα) 

2 ΑιΪηη πιπληεξένπ πηΪησλ (2,5 θηιψλ) 
Απνζθιεξπληηθφ αιΪησλ, θαηΪιιειν γηα φια ηα πιπληάξηα 
πηΪησλ ζε ζπζθεπαζέα ησλ 2,5 θηιψλ 

3 ΑιΪηη πιπληεξένπ ξνχρσλ 2,5θηιψλ 
Απνζθιεξπληηθφ αιΪησλ, θαηΪιιειν γηα φια ηα πιπληάξηα 
ξνχρσλ ζε ζπζθεπαζέα ησλ 2,5 θηιψλ 

4 Αινπκηλφραξην (100m) 
Γηα επαγγεικαηηθά θαη νηθηαθά ρξάζε. ΚαηΪιιειν γηα 
ηξφθηκα. Μάθνο: 100 κ 

5 
ΑληαιιαθηηθΪ παξθεηΫδαο αθξπιηθφ 
40cm 

Αληαιιαθηηθφ παλέ γηα επαγγεικαηηθά παξθεηΫδα. Απφιπηα 
απνξξνθεηηθφ, δελ αθάλεη ρλνχδη. Υξεζηκνπνηεέηαη κφλν 
κε ην ζπγθεθξηκΫλν επαγγεικαηηθφ θνληΪξη. ΓηαζηΪζεηο 
40εθ. 

6 
ΑληαιιαθηηθΪ παξθεηΫδαο    αθξπιηθφ 
60cm 

Αληαιιαθηηθφ παλέ γηα επαγγεικαηηθά παξθεηΫδα. Απφιπηα 
απνξξνθεηηθφ, δελ αθάλεη ρλνχδη. Υξεζηκνπνηεέηαη κφλν 
κε ην ζπγθεθξηκΫλν επαγγεικαηηθφ θνληΪξη. ΓηαζηΪζεηο 
60εθ. 

7 
ΑληαιιαθηηθΪ παξθεηΫδαο αθξπιηθφ 
80cm 

Αληαιιαθηηθφ παλέ γηα επαγγεικαηηθά παξθεηΫδα. Απφιπηα 
απνξξνθεηηθφ, δελ αθάλεη ρλνχδη. Υξεζηκνπνηεέηαη κφλν 
κε ην ζπγθεθξηκΫλν επαγγεικαηηθφ θνληΪξη. ΓηαζηΪζεηο 
80εθ. 

8 Αληηθνιιεηηθφ ραξηέ 50m x45cm 

Αληηθνιιεηηθφ Υαξηέ Φεζέκαηνο λα δηαζΫηεη εμαηξεηηθΫο 
αληηθνιιεηηθΫο ηδηφηεηεο θαη κεγΪιεο αληνρΫο ζε πςειΫο 
ζεξκνθξαζέεο (κΫρξη θαη 200νC). ΓηαζηΪζεηο 50κ x45εθ. 

9 

Απνιπκαληηθφ- αληηβαθηεξηδηαθφ  
επηθαλεηψλ 4lt, 750ml ά 750ml ζε 
ζπξΫη 

Nα πξνιακβΪλεη ηελ εμΪπισζε ησλ βαθηεξηδέσλ θαη  λα 
ζπκβΪιιεη ζηελ πγηεηλά ησλ ρψξσλ Να  εμνπδεηεξψλεη ην 
99,9% ησλ βαθηεξηδέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ 
Δ.coli, αικνλΫιαο, MRSA θαη ησλ Ιψλ ηεο γξέπεο ηχπνπ 
Α Η1Ν1. Να  αθαηξεέ ην 90% ησλ αιιεξγηνγφλσλ. Υσξέο 
νζκά, ρξψκα, ριψξην. Να εέλαη εγθεθξηκΫλα απφ ηνλ ΔΟΦ 
(λα θαηαηεζεέ ε Ϊδεηα θπθινθνξέαο θαη Γειηέν ΓεδνκΫλσλ 
Αζθαιεέαο ησλ πξντφλησλ). 
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10 Απνξξππαληηθφ πηΪησλ (4 ιέηξσλ) 

Να πεξηΫρεη αληνληθΪ επηθαλεηνδξαζηηθΪ min 16%,λα 
πεξηΫρεη κε ηνληθΪ min 2%,λα πεξηΫρεη NaOH min 8%,Να 
Ϋρεη pH πδαηηθνχ δηαιχκαηνο 1% , 6-8,εηδηθά ζχλζεζε γηα 
λα βνάζα ηνλ θαζαξηζκφ ξχπσλ θΪζε κνξθάο (ηζΪη , ιέπε, 
αέκα, θαθΫο, απγφ, θηι. Να δέλνληαη νδεγέεο ρξάζεσο & 
νδεγέεο αζθΪιεηαο. Να δηαηέζεηαη ζε ζπζθεπαζέα ησλ 4 
ιέηξσλ. Να θΫξεη ζάκαλζε CE & λα εέλαη θαηαζθεπαζκΫλν 
ζχκθσλα κε ηηο ηηκΫο πνπ δέλνληαη ζηελ νδεγέα 91/155 ηεο 
επξσπατθάο Ϋλσζεο επέζεο λα πεξηΫρεη ζπζηαηηθΪ 
ζχκθσλα κε ηηο ηηκΫο πνπ δέλνληαη ζηελ νδεγέα 89/542 ηεο 
επξσπατθάο Ϋλσζεο. 

11 Απνξξππαληηθφ πηΪησλ (800ml) 

Να πεξηΫρεη αληνληθΪ επηθαλεηνδξαζηηθΪ min 16%,λα 
πεξηΫρεη κε ηνληθΪ min 2%,λα πεξηΫρεη NaOH min 8%,Να 
Ϋρεη pH πδαηηθνχ δηαιχκαηνο 1% , 6-8,εηδηθά ζχλζεζε γηα 
λα βνάζα ηνλ θαζαξηζκφ ξχπσλ θΪζε κνξθάο (ηζΪη , ιέπε, 
αέκα, θαθΫο, απγφ, θηι. Να δέλνληαη νδεγέεο ρξάζεσο & 
νδεγέεο αζθΪιεηαο. Να δηαηέζεηαη ζε ζπζθεπαζέα ησλ 
800ml. Να θΫξεη ζάκαλζε CE & λα εέλαη θαηαζθεπαζκΫλν 
ζχκθσλα κε ηηο ηηκΫο πνπ δέλνληαη ζηελ νδεγέα 91/155 ηεο 
επξσπατθάο Ϋλσζεο επέζεο λα πεξηΫρεη ζπζηαηηθΪ 
ζχκθσλα κε ηηο ηηκΫο πνπ δέλνληαη ζηελ νδεγέα 89/542 ηεο 
επξσπατθάο Ϋλσζεο. 

12 
Απνξξππαληηθφ πιπληεξένπ πηΪησλ 
ζε ηακπιΫηεο(40-50ηεκ) 

Απνξξππαληηθφ πιπληεξένπ πηΪησλ θαηΪιιειν γηα φια ηα 
πιπληάξηα ζε ηακπιΫηεο (40-50 ηεκαρέσλ) . Η ζπζθεπαζέα 
λα δηαζΫηεη πηλαθέδα κε νδεγέεο ρξάζεο θαζψο θαη νδεγέεο 
πξνθχιαμεο θαη αξ. Ϊδεηα θπθινθνξέαο ηνπ πξντφληνο 
ζχκθσλα κε ηελ θεέκελε λνκνζεζέα. 

13 
Aπνξξππαληηθφ πιπληεξένπ πηΪησλ 
(4 ιέηξσλ) 

Τγξφ πιπληεξένπ πηΪησλ θαηΪιιειν γηα επαγγεικαηηθΪ 
πιπληάξηα ζε ζπζθεπαζέα 4ιέηξσλ. Η ζπζθεπαζέα λα 
δηαζΫηεη πηλαθέδα κε νδεγέεο ρξάζεο θαζψο θαη νδεγέεο 
πξνθχιαμεο θαη αξ. Ϊδεηα θπθινθνξέαο ηνπ πξντφληνο 
ζχκθσλα κε ηελ θεέκελε λνκνζεζέα. 

14 Απνθξαθηηθφ ζσιάλσλ (1000ml) 
Ξεβνπιψλεη ηηο ζσιελψζεηο, εμαθαλέδεη ηηο θαθΫο νζκΫο 
θαη ηαπηφρξνλα πξνζηαηεχεη ηηο ζσιελψζεηο 

15 Αξαρλφζθνππα νβΪι νηθηαθά 

Αξαρλφζθνππα νβΪι νηθηαθά πνπ  θηΪλεη ζε φιεο ηηο 
γσλέεο αθαηξψληαο απνηειεζκαηηθΪ ρλνχδηα θαη ηζηνχο 
αξΪρλεο 

16 Αξαρλφζθνππα επαγγεικαηηθά 

ΜεγΪιε Δπαγγεικαηηθά Αξαρλφζθνππα πνπ θηΪλεη ζε 
φιεο ηηο γσλέεο αθαηξψληαο απνηειεζκαηηθΪ ρλνχδηα θαη 
ηζηνχο αξΪρλεο 

17 Αθαηξεηηθφ κειΪλεο (500ml) 

Τγξφ πνπ εθαξκφδεηαη κε ςεθαζκφ ζε ζξαλέα θαη 
επηθΪλεηεο γηα ηελ απνκΪθξπλζε ηεο κειΪλεο δηαιχνληαο 
ηελ εχθνια θαη γξάγνξα. Φηιηθφ ζην πεξηβΪιινλ 

18 Αθξφινπηξν βξεθηθφ  500ml 

Αθξφινπηξν ζρεδηαζκΫλν γηα κηθξΪ παηδηΪ. Απαιφ, 
ππναιιεξγηθφ, δεξκαηνινγηθΪ ειεγκΫλν, κε νπδΫηεξν PH 
γηα ην δΫξκα, ρσξέο ζαπνχλη 500ml 

19 ΒακβΪθη (70γξ) 

ΠαξΪγεηαη απφ 100% πδξφθηιν θαξκαθεπηηθφ βακβΪθη 
ειιεληθάο πξνΫιεπζεο ζε ζπζθεπαζέα 70γξ.. Δέλαη ιεπθφ, 
καιαθφ, θαιΪ ιαλαξηζκΫλν, πξνζεθηηθΪ πηεηαξηζκΫλν, 
απνηειεέηαη απφ καθξηΫο έλεο θαη θφβεηαη εχθνια. 
ΚαηΪιιειν γηα θαιιπληηθά – ηαηξηθά ρξάζε. Πιεξνέ ηηο 
πξνδηαγξαθΫο ηηο Διιεληθάο θαξκαθνπνηέαο θαη θΫξεη 
ζάκαλζε CE 
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20 
ΒΪζε γηα γνπλΪθη πιχζεσο ηδακηψλ 
35εθ 

Πιαζηηθά βΪζε γηα γνπλΪθη πιχζεσο, πςειάο αληνράο γηα 
επαγγεικαηηθά ρξάζε. ΓηαζηΪζεηο 35εθ 

21 
ΒΪζε θαη αληαιιαθηηθφ θνκπιΫ γηα 
παξθεηΫδα 40cm 

Αληαιιαθηηθφ παλέ γηα επαγγεικαηηθά παξθεηΫδα. Απφιπηα 
απνξξνθεηηθφ, δελ αθάλεη ρλνχδη. Υξεζηκνπνηεέηαη κφλν 
κε ην ζπγθεθξηκΫλν επαγγεικαηηθφ θνληΪξη. ΓηαζηΪζεηο 
40εθ. ΒΪζε κεηαιιηθά αινπκηλένπ, πςειάο αληνράο γηα 
επαγγεικαηηθά ρξάζε 

22 
ΒΪζε θαη αληαιιαθηηθφ θνκπιΫ γηα  
παξθεηΫδα  60cm 

Αληαιιαθηηθφ παλέ γηα επαγγεικαηηθά παξθεηΫδα. Απφιπηα 
απνξξνθεηηθφ, δελ αθάλεη ρλνχδη. Υξεζηκνπνηεέηαη κφλν 
κε ην ζπγθεθξηκΫλν επαγγεικαηηθφ θνληΪξη. ΓηαζηΪζεηο 
60εθ. ΒΪζε κεηαιιηθά αινπκηλένπ, πςειάο αληνράο γηα 
επαγγεικαηηθά ρξάζε 

23 
ΒΪζε θαη αληαιιαθηηθφ θνκπιΫ γηα  
παξθεηΫδα  80cm 

Αληαιιαθηηθφ παλέ γηα επαγγεικαηηθά παξθεηΫδα. Απφιπηα 
απνξξνθεηηθφ, δελ αθάλεη ρλνχδη. Υξεζηκνπνηεέηαη κφλν 
κε ην ζπγθεθξηκΫλν επαγγεικαηηθφ θνληΪξη. ΓηαζηΪζεηο 
80εθ. ΒΪζε κεηαιιηθά αινπκηλένπ, πςειάο αληνράο γηα 
επαγγεικαηηθά ρξάζε 

24 ΓΪληηα πιαζηηθΪ δεπγΪξη θνπδέλαο 
ΔμαηξεηηθΪ αλζεθηηθΪ δηαζΫζηκα ζε φια ηα κεγΫζε ζε 
δηΪθνξα ρξψκαηα 

25 ΓνπλΪθη πιχζεσο ηδακηψλ 35εθ 
ΓνπλΪθη πιχζεσο, πνιπεζηεξηθφ, κε θνχκπσκα γηα 
επθνιέα ζηελ ρξάζε 

26 
Γπαιηζηηθφ πιπληεξένπ πηΪησλ (4 
ιέηξσλ) 

Με ελεξγΪ επηθαλεηνδξαζηηθΪ ( κε ηνληθΪ ) min 7 %, 
θηηξηθφ νμχ min 2 %, δηαιχηεο min 2 %. Να κε κΫλνπλ 
θειέδεο ζηα ζθεχε ζε ζπλδπαζκφ κε ην απνξξππαληηθφ 
πιπληεξένπ πηΪησλ θαη ζθεπψλ. πζθεπαζέα ησλ 4 ιέηξσλ. 

27 
ΓηΪιπκα ππνρισξηψδνπο λαηξένπ 4lt 
(ρισξέλε) 

Να Ϋρεη σο βΪζε ην ριψξην (δηΪιπκα ππνρισξηψδεο 
λαηξένπ 3,5 - 5%) -ηχπνπ ρισξέλεο - ζε πιαζηηθφ δνρεέν 
ζπζθεπαζέαο 4 ιέηξσλ ην νπνέν λα πεξηΫρεη κε ηνληθΪ 
ηαζηελεξγΪ ιηγφηεξν απφ 5%, αληνληθΪ ηαζηελεξγΪ ιηγφηεξν 
απφ 5% .Η ζπζθεπαζέα λα δηαζΫηεη πηλαθέδα κε νδεγέεο γηα 
ηε αξαέσζε (ηνπιΪρηζηνλ 1 κΫξνο δηαιχκαηνο / 5 κΫξε 
λεξνχ) θαη ρξάζε θαζψο θαη νδεγέεο πξνθχιαμεο θαη αξ. 
Ϊδεηα θπθινθνξέαο ηνπ πξντφληνο ζχκθσλα κε ηελ θεέκελε 
λνκνζεζέα. Να πεξηΫρνπλ απνιπκαληηθνχο-ιεπθαληηθνχο 
παξΪγνληεο κε βΪζε ην ζηαζεξνπνηεκΫλν ππνρισξηψδεο 
λΪηξην. Να θΫξνπλ ηελ Ϋγθξηζε απφ ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ 
ΦαξκΪθσλ (Δ.Ο.Φ) γηα ηελ απνιπκαληηθά δξΪζε ησλ 
πξντφλησλ θαη Ϋγθξηζε ηνπ Δ.Μ.Υ.Π ά Γ.Υ.Κ (θαηΪζεζε 
Ϊδεηαο Δ.Ο.Φ θαη ηνπ Γειηένπ ΓεδνκΫλσλ Αζθαιεέαο),  

 

 

28 
ΓηΪιπκα ππνρισξηψδνπο λαηξένπ 4lt  
((ρισξέλε κε Ϊξσκα ιεκφλη) 

Να εέλαη ζχκθσλν κε ηηο παξαπΪλσ πξνδηαγξαθΫο. Να 
δηαηέζεηαη ζε ζπζθεπαζέα ησλ 4 ιέηξσλ κε Ϊξσκα ιεκφλη. 

29 
ΓηΪιπκα ππνρισξηψδνπο λαηξένπ 4lt 
παρχξεπζην (παρχξεπζηε ρισξέλε) 

Να Ϋρεη σο βΪζε ην ριψξην (δηΪιπκα ππνρισξηψδεο 
λαηξένπ 3,5 - 5%) -ηχπνπ ρισξέλεο - ζε πιαζηηθφ δνρεέν 
ζπζθεπαζέαο 4 ιέηξσλ ην νπνέν λα πεξηΫρεη κε ηνληθΪ 
ηαζηελεξγΪ ιηγφηεξν απφ 5%, αληνληθΪ ηαζηελεξγΪ ιηγφηεξν 
απφ 5%. Η ζπζθεπαζέα λα δηαζΫηεη πηλαθέδα κε νδεγέεο γηα 
ηελ αξαέσζε θαη ρξάζε θαζψο θαη νδεγέεο πξνθχιαμεο 
θαη αξ. Ϊδεηα θπθινθνξέαο ηνπ πξντφληνο ζχκθσλα κε ηελ 
θεέκελε λνκνζεζέα. Να πεξηΫρνπλ απνιπκαληηθνχο-
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ιεπθαληηθνχο παξΪγνληεο κε βΪζε ην ζηαζεξνπνηεκΫλν 
ππνρισξηψδεο λΪηξην. Να θΫξνπλ ηελ Ϋγθξηζε απφ ηνλ 
Δζληθφ Οξγαληζκφ ΦαξκΪθσλ (Δ.Ο.Φ) γηα ηελ 
απνιπκαληηθά δξΪζε ησλ πξντφλησλ θαη Ϋγθξηζε ηνπ 
Δ.Μ.Υ.Π ά Γ.Υ.Κ (θαηΪζεζε Ϊδεηαο Δ.Ο.Φ θαη ηνπ Γειηένπ 
ΓεδνκΫλσλ Αζθαιεέαο),  

 

30 
Δληνκνθηφλν γηα Ϋξπνληα Ϋληνκα 
(300ml) 

Να πεξηιακβΪλεη νδεγέεο αζθΪιεηαο θαη ρξάζεο θαη λα 
εέλαη θαηΪ πξνηέκεζε νηθνινγηθφ σο πξνο ην πξνσζεηηθφ 
αΫξην, λα δηαηέζεηαη ζε εχρξεζηε θαη αζθαιά ζπζθεπαζέα 
300 ml, λα πιεξεέ ηηο νδεγέεο θαη ηηο πξνδηαγξαθΫο ηεο 
Δ.Δ γηα ηε ρξάζε πνπ πξννξέδεηαη (εζσηεξηθνχ ρψξνπ). 

31 
Δληνκνθηφλν αεξνδφι γηα ηπηΪκελα 
Ϋληνκα (300ml) 

Να πεξηιακβΪλεη νδεγέεο αζθΪιεηαο θαη ρξάζεο θαη λα 
εέλαη θαηΪ πξνηέκεζε νηθνινγηθφ σο πξνο ην πξνσζεηηθφ 
αΫξην ,λα δηαηέζεηαη ζε εχρξεζηε θαη αζθαιά ζπζθεπαζέα 
300 ml, λα πιεξεέ ηηο νδεγέεο θαη ηηο πξνδηαγξαθΫο ηεο 
Δ.Δ γηα ηε ρξάζε πνπ πξννξέδεηαη (εζσηεξηθνχ ρψξνπ). 

32 
Θάθε επηηνέρηα γηα ρεηξνπεηζΫηεο δηθ-
δαθ 

Πιαζηηθά θαηαζθεπά, θαηΪιιειε γηα ρψξνπο πγηεηλάο, 
θηιηθφ πξνο ην πεξηβΪιινλ.  

33 Ιαηξηθφ ξνιφ 60εθ*50κ *6ηεκ/θηβσηην 

Απνηειεέηαη απφ Ϋλα θχιιν ραξηέ θαη Ϋλα θχιιν πιαζηηθφ 
(λΪηινλ). Σν θΪησ θχιιν εέλαη απφ πςειάο ππθλφηεηαο 
πιαζηηθφ (PE) θαη εέλαη απηφ πνπ θΪλεη ην εμεηαζηηθφ ξνιφ 
αδηΪβξνρν θαη εμαηξεηηθΪ αλζεθηηθφ. Σν επΪλσ θχιιν εέλαη 
απφ Ϊξηζηεο πνηφηεηαο ραξηέ θαη εέλαη απηφ πνπ απνξξνθΪ 
ηα πγξΪ πνπ κπνξεέ λα ηξΫμνπλ θαηΪ ηελ εμΫηαζε ελψ 
παξΪιιεια δέλεη κηα αέζζεζε θαζαξηφηεηαο θαη πγηεηλάο 
ζηνλ αζζελά. Απφ 100% αλαθπθισκΫλν ραξηέ & HDPE 
(ζθιεξφ πνιπαηζπιΫλην). πζθεπαζέα: 6 ξνιΪ ησλ 50κ 
δηαζηΪζεσλ 60cm x 50m 

34 
ΚΪδνο πιαζηηθφο πεληΪι θνπδέλαο 
κεγΪινο (50lt) 

ΚαηαζθεπαζκΫλν απφ πιαζηηθφ πιηθφ, πςειάο αληνράο, 
θαηΪιιειν γηα επαγγεικαηηθά ρξάζε, θηιηθφ πξνο ην 
πεξηβΪιινλ 50lt 

35 ΚΪδνο πιαζηηθφο πεληΪι ηνπαιΫηαο 

ΚαηαζθεπαζκΫλν απφ πιαζηηθφ πιηθφ, πςειάο αληνράο, 
θαηΪιιειν γηα επαγγεικαηηθά ρξάζε, θηιηθφ πξνο ην 
πεξηβΪιινλ 

36 
Καζαξηζηηθφ πγξφ ιεθΪλεο WC 
(ΠΑΠΙ) (750ml) 

ΚαηΪιιειν γηα επηθΪλεηεο εκαγηΫ ζε ζπζθεπαζέα 750 ml. 
Να θΫξεη ζάκαλζε CE & λα εέλαη θαηαζθεπαζκΫλν 
ζχκθσλα κε ηεο ηηκΫο πνπ δέλνληαη ζηελ νδεγέα 91/155 
ηεο επξσπατθάο Ϋλσζεο ηεο λα πεξηΫρεη ζπζηαηηθΪ 
ζχκθσλα κε ηεο ηηκΫο πνπ δέλνληαη ζηελ νδεγέα 89/542 
ηεο επξσπατθάο Ϋλσζεο. 

37 Καζαξηζηηθφ γηα πνπξέ WC (1lt) 

ΚαηΪιιειν γηα επηθΪλεηεο εκαγηΫ ζε ζπζθεπαζέα 1000 ml. 
Να θΫξεη ζάκαλζε CE & λα εέλαη θαηαζθεπαζκΫλν 
ζχκθσλα κε ηεο ηηκΫο πνπ δέλνληαη ζηελ νδεγέα 91/155 
ηεο επξσπατθάο Ϋλσζεο ηεο λα πεξηΫρεη ζπζηαηηθΪ 
ζχκθσλα κε ηεο ηηκΫο πνπ δέλνληαη ζηελ νδεγέα 89/542 
ηεο επξσπατθάο Ϋλσζεο  

38 Καζαξηζηηθφ θνχξλνπ (450-500ml) 

Τγξφ ά ζε ζπξΫη. Να πεξηιακβΪλεη νδεγέεο αζθΪιεηαο θαη 
ρξάζεο θαη λα εέλαη θαηΪ πξνηέκεζε νηθνινγηθφ σο ηεο ην 
πξνσζεηηθφ αΫξην, λα δηαηέζεηαη ζε εχρξεζηε θαη αζθαιά 
ζπζθεπαζέα 300 ml, λα πιεξεέ ηεο νδεγέεο θαη ηεο 
πξνδηαγξαθΫο ηεο Δ.Δ γηα ηε ρξάζε πνπ πξννξέδεηαη. 
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39 
Καζαξηζηηθφ εηδψλ κπΪληνπ 
(βΪλεο,κπαηαξέεο) απφ Ϊιαηα 500ml 

Δηδηθφ θαζαξηζηηθφ γηα ζπρλφ θαζαξηζκφ ζε λεξνρχηεο, 
βξχζεο, ληπηάξεο, πιαθΪθηα. Αθαηξεέ επέκνλνπο ιεθΫδεο 
απφ Ϊιαηα λεξνχ, ιεθΫδεο, ππνιεέκκαηα ζαπνπληνχ θαη 
Ϊιισλ ιηπαξψλ ξχπσλ πνπ κπνξεέ λα Ϋρνπλ εγθισβηζηεέ 
ζηελ επηθΪλεηα θΪησ απφ ηα Ϊιαηα θαη Ϋρνπλ 
δεκηνπξγάζεη ιεθΫδεο ζπλζΫηνπο θαη εζηέεο 
κηθξννξγαληζκψλ. 

40 ΚαιαζΪθηα πιαζηηθΪ γξαθεένπ 
Υαξηνδνρεέν πιαζηηθφ γξαθεένπ κε δηαζηΪζεηο Ø 28Υ29 
πεξέπνπ. 

41 ΚαιΪζη απνξξηκκΪησλ γέγαο 50lt  
ΚαιΪζη απνξξηκκΪησλ γέγαο 50 ιέηξσλ κε κεραληζκφ 
πνδνκνρινχ γηα ην Ϊλνηγκα ηνπ θαπαθηνχ. 

42 ΚαιακΪθηα πιαζηηθΪ ζπαζηΪ (100ηεκ) ε δηΪθνξα ρξψκαηα ζπζθεπαζέα ησλ 100 ηεκαρέσλ. 

43 ΚαλΪιη παινθαζαξηζηάξνο 35cm 
Μεηαιιηθφ θαλΪιη γηα ηελ ηνπνζΫηεζε ιΪζηηρνπ 
παινθαζαξηζηάξα 35cm. 

44 
Καξφηζη ζεη ζθνπγγαξέζκαηνο 
κεηαιιηθφ κε ιαβά θνκπιΫ κνλφ 

Καξφηζη κεηαιιηθάο θαηαζθεπάο, επαγγεικαηηθάο ρξάζεο 
κε ιαβά γηα επθνιέα ζηελ κεηαθνξΪ. Απνηειεέηαη απφ Ϋλαλ 
θνπβΪ 25ιέηξσλ 

45 
Καξφηζη ζεη ζθνπγγαξέζκαηνο 
κεηαιιηθφ κε ιαβά θνκπιΫ δηπιφ 

Καξφηζη κεηαιιηθάο θαηαζθεπάο, επαγγεικαηηθάο ρξάζεο 
κε ιαβά γηα επθνιέα ζηελ κεηαθνξΪ. Απνηειεέηαη απφ δχν 
θνπβΪδεο 25ιέηξσλ 

46 Κεθαιά ζθνπγγαξέζηξαο 

Κεθαιά ζθνπγγαξέζηξαο. Αληαιιαθηηθφ πνπ λα εθαξκφδεη 
ζηελ επαγγεικαηηθά ζθνπγγαξέζηξα 400 γξ. θαη ζην 
αληέζηνηρν θνληΪξη. 

47 ΚνληΪξη θψλνο 1,3κ. 

ΚνληΪξη αινπκηλένπ, επαγγεικαηηθάο ρξάζεο, θαηΪιιειν 
γηα επαγγεικαηηθά μαξαρληΪζηξα, γνπλΪθη πιχζεσο, 
παινθαζαξηζηάξα θαη μχζηξα. 

48 
ΚνληΪξη αξαρλφζθνππαο νβΪι 
νηθηαθάο ρξάζεο 

Μεηαιιηθφ κε πιαζηηθφ βηδσηφ πψκα θαηΪιιειν γηα 
αξαρλφζθνππεο νβαι νηθηαθάο ρξάζεο 

49 
ΚνληΪξη πηπζζφκελν γηα 
αξαρλφθνππα νηθηαθάο ρξάζεο 

ΚνληΪξη πηπζζφκελν γηα αξαρλφθνππα νηθηαθάο ρξάζεο 
Ϊξηζηεο πνηφηεηαο θαη εμαηξεηηθάο αληνράο. 

50 ΚνληΪξη κε δαγθΪλα 
Αινπκηλένπ, κάθνπο 1,30 κΫηξα, λα βηδψλεη απφιπηα ζηελ 
επαγγεικαηηθά ζθνπγγαξέζηξα 

51 ΚνληΪξη πηπζζφκελν (3m) 
ΚνληΪξη πηπζζφκελν 3 κΫηξσλ Ϊξηζηεο πνηφηεηαο θαη 
εμαηξεηηθάο αληνράο. 

52 
ΚνληΪξηα κεηαιιηθΪ γηα ζθνχπεο θαη 
κηθξΫο ζθνπγγαξέζηξεο 

Μεηαιιηθφ κε πιαζηηθφ βηδσηφ πψκα θαηΪιιειν γηα 
ζθνχπεο θαη ζθνπγγαξέζηξεο 

53 

ΚνληΪξηα κεηαιιηθΪ γηα 
ζθνπγγαξέζηξεο κεγΪιεο 
επαγγεικαηηθΫο 

ΚνληΪξη αινπκηλένπ 1,30-1,35 κΫηξα γηα ζθνπγγαξέζηξεο 
κεγΪιεο επαγγεικαηηθΫο. Να εέλαη πςειάο πνηφηεηαο 
επαγγεικαηηθφ εξγαιεέν. 

54 ΚνληΪξηα μχιηλα ΚνληΪξη μχιηλν βεξληθσκΫλν κε ςειφ πΪζν. 

55 ΚνπβαδΪθηα κπΪληνπ πιαζηηθΪ 5lt 
ΚνπβαδΪθηα κπΪληνπ 5 ιέηξσλ πιαζηηθΪ κε κεραληζκφ 
πνδνκνρινχ γηα ην Ϊλνηγκα ηνπ θαπαθηνχ. 

56 
ΚνπβΪο απιφο κε ζηππηάξη (12-
16ιέηξσλ) 

ΚνπβΪο απιφο κε ζηππηάξη 12 - 16 ιέηξσλ. 
ΚαηαζθεπαζκΫλνο απφ πιαζηηθφ κεγΪιεο αληνράο. Με 
εηδηθά εγθνπά θαη ζηππηάξη. 

57 
ΚνπβΪο γηα ζεη ζθνπγγαξέζκαηνο 
(25ιέηξσλ) ΚνπβΪο γηα ην θαξφηζη ζθνπγγαξέζκαηνο 25 ιέηξσλ. 
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58 ΚξΫκα θαζαξηζκνχ (500ml) 

ΚξΫκα θαζαξηζκνχ θηιηθά πξνο ην πεξηβΪιινλ, γηα 
ζθιεξΫο επηθΪλεηεο φπσο πιαθΪθηα, εέδε πγηεηλάο, εζηέεο 
θνπδέλαο, επηθΪλεηεο θνπδέλαο, θεξακηθΪ, αηζΪιη. Καζαξέδεη 
βαζηΪ αιιΪ απαιΪ, αθαηξεέ ηηο επέκνλεο βξσκηΫο, γξΪζν, 
ιεθΫδεο, μεξΪ ππνιεέκκαηα, ζθνπξηΪ, ππνιεέκκαηα 
ζθιεξνχ λεξνχ φπσο Ϊιαηα, κΫηαιια θαη αθαηξεέ ηελ 
νμεέδσζε, ρσξέο λα ραξΪδεη ηηο επηθΪλεηεο. ΠεξηΫρεη 
ελεξγΪ ζπζηαηηθΪ πνπ πξνζηαηεχνπλ ηα κεηαιιηθΪ κΫξε 
θαη επηθΪλεηεο. ε ζπζθεπαζέα ησλ 500ml. 

59 Λαβά αινπκηλένπ πξΫζαο 
Λαβά αινπκηλένπ πξΫζαο. Αληαιιαθηηθφ γηα ην θαξφηζη 
ζθνπγγαξέζκαηνο. 

60 Λαβά παινθαζαξηζηάξνο 

Λαβά παινθαζαξηζηάξνο, αληηνιηζζεηηθά, κεηαιιηθά, 
πςειάο αληνράο. ΚαηΪιιειε θαη γηα ρξάζε-ηνπνζΫηεζε 
μπξαθηνχ 

61 ΛΪζηηρν λεξνχ (πνηέζκαηνο) 3/4 

ΛΪζηηρν πνηέζκαηνο 3/4. Δέλαη θηηαγκΫλν απφ αλζεθηηθφ 
πιηθφ. Λφγσ ησλ πιηθψλ πςειάο πνηφηεηαο δηαηεξεέ ην 
ζράκα ηνπ θαη δελ ηζαθέδεη, εέλαη αλζεθηηθφ ζηελ ππεξηψδε 
αθηηλνβνιέα. ΚαηΪιιειν γηα γεληθά ρξάζε.  

62 ΛΪζηηρν παινθαζαξηζηάξνο 35cm ΛΪζηηρν απφ θανπηζνχθ θαηΪιιειν γηα θαζαξηζκφ ηδακηψλ 

63 
Λεπθαληηθφ πιπληεξένπ 
ξνχρσλ(500gr) 

θφλε κε ηζρπξά ιεπθαληηθά δχλακε, θαηΪιιειε γηα φινπο ηνπο 
ηχπνπο λεξνχ. 
Ph: 11,5 +- 0,5 

 

64 Μαιαθηηθφ ξνχρσλ (4 ιέηξσλ) 

Μαιαθηηθφ ξνχρσλ, αθάλεη ηα ξνχρα απαιΪ θαη Ϋρεη 
Ϊξσκα πνπ δηαξθεέ. πζθεπαζέα: Πιαζηηθφ ΜπνπθΪιη 4 
ιέηξσλ 

65 ΜεκβξΪλε δηΪθαλε (200m) 

ΜεκβξΪλε γηα πξνζηαζέα ηξνθέκσλ. Πξνζηαζέα απφ 
νζκΫο, Ϋληνκα θιπ. Οηθηαθάο & επαγγεικαηηθάο ρξάζεο 
κεγΪιεο αληνράο. Γηαηέζεηαη ζε ζπζθεπαζέα θνπηηνχ κε 
θφθηε ησλ 200m.  

66 ΜσξνκΪληεια (120ηεκ) 

Να εέλαη πγξΪ, απαιΪ θαη λα Ϋρνπλ επρΪξηζην Ϊξσκα,  λα 
Ϋρνπλ νπδΫηεξν pH γηα ην δΫξκα,  λα εέλαη ππναιιεξγηθΪ 
ζε ζπζθεπαζέα ησλ 120 ηεκαρέσλ 

67 Ξχζηξα ηδακηψλ 
Μεηαιιηθάο θαηαζθεπάο, θαηΪιιειε γηα επαγγεικαηηθά 
ρξάζε 

68 Οηλφπλεπκα θσηηζηηθφ θηΪιε (350ml) 
Οηλφπλεπκα θσηηζηηθφ, κπιε γηα γεληθά ρξάζε ζε 
ζπζθεπαζέα (πιαζηηθφ κπνπθΪιη) πεξέπνπ 350 Ϋσο 400ml. 

69 
Παλέ αληαιιαθηηθφ γηα ηελ παξθεηΫδα 
40cm Παλέ γηα παξθεηΫδα απφ κηθξνΐλεο. 

70 Παλέ γηα ηδΪκηα Ύθαζκα απφ πιηθφ microfibra 

71 ΠαξθεηΫδα κε βΪζε θνκπιΫ 100cm 

ΠαξθεηΫδα 100% βακβαθεξά καδέ κε θνληΪξη 
αινπκηλένπ.Να απνξξνθΪ ζθφλε θαη ρλνχδηα, ηδαληθά γηα 
επαγγεικαηηθά θαη νηθηαθά ρξάζε. Να πιΫλεηαη ζην 
πιπληάξην.Να εέλαη 100cm 

72 
ΠαξθεηΫδα θνκπιΫ (γηα 
ζθνπγγΪξηζκα) 40cm 

ΠαξθεηΫδα 100% βακβαθεξά καδέ κε θνληΪξη 
αινπκηλένπ.Να απνξξνθΪ ζθφλε θαη ρλνχδηα, ηδαληθά γηα 
επαγγεικαηηθά θαη νηθηαθά ρξάζε. Να πιΫλεηαη ζην 
πιπληάξην.Να εέλαη 40cm 

73 ΠεηζΫηα απνξξνθεηηθά (ξνιφ 14κ.) 

ΠεηζΫηα απνξξνθεηηθά ηχπνπ vetex ά παξφκνην ζε 
ζπζθεπαζέα ξνινχ 14 κΫηξσλ. Να Ϋρεη πςειά 
απνξξνθεηηθφηεηα γηα γξάγνξν ζηΫγλσκα, ρσξέο λα 
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αθάλεη ρλνχδη. 

74 
ΠηαηΪθηα κέαο ρξάζεο πιαζηηθΪ 
(παθ.10ηεκ) 

ΠηΪην κηαο ρξάζεο θαηαζθεπαζκΫλν απφ πιαζηηθφ πιηθφ 
θαηΪιιειν γηα επαθά κε ηξφθηκα. Υξεζηκνπνηεέηαη γηα 
θαγεηφ θπξέσο ζηεξεΪο κνξθάο. Υξάζηκν γηα θΪζε 
εθδάισζε δηΪκεηξνο ηνπ εέλαη 26 εθαηνζηΪ θαη Ϋρεη χςνο 2 
cm. ΠαθΫην 10 ηεκαρέσλ 

75 ΠηγθΪι γηα WC 
Με ιαβά απφ πιαζηηθφ θαη κε βΪζε ζηάξημεο φπνπ ζα 
ηνπνζεηεέηαη ην βνπξηζΪθη . 

76 Πιαζηηθά πξΫζα ζθνπγγαξέζκαηνο 
Πιαζηηθά πξΫζα γηα επαγγεικαηηθφ θνπβΪ 
ζθνπγγαξέζκαηνο 

77 
ΠνηεξΪθηα κέαο ρξάζεο πιαζηηθΪ 
(παθ. 100ηεκ) 

Σν πνηάξη κηαο ρξάζεο εέλαη θαηαζθεπαζκΫλν απφ 
πιαζηηθφ πιηθφ θαηΪιιειν γηα λεξφ, θξαζέ ά αλαςπθηηθφ. 
Υξάζηκν γηα θΪζε εθδάισζε. Η ρσξεηηθφηεηΪ ηνπ εέλαη 
250cc θαη ην χςνο ηνπ 10 εθαηνζηΪ. ΠαθΫην 100 ηεκαρέσλ 

78 
αθνχιεο απνξξηκκΪησλ γξαθεένπ 
(παθ. 20ηεκ.) 

αθνχια γξαθεένπ ζε ζπζθεπαζέα κε 20 ΣΔΜ/ΡΟΛΟ. Γηα 
ραξηνδνρεέα γξαθεένπ ά WC ζε δηΪθνξα ρξψκαηα 

79 
αθνχιεο απνξξηκκΪησλ θνξδφλη 
(52*75 10ηεκ) 

αθνχιεο απνξξηκκΪησλ κε θνξδφλη 52Υ75 ζε 
ζπζθεπαζέα ησλ 10 ηεκ. 

80 αθνχιεο αξσκαηηθΫο 52Υ75 10ηεκ. 
αθνχιεο απνξξηκκΪησλ 52Υ75 ζε ζπζθεπαζέα ησλ 10 
ηεκ. 

81 

αθνχιεο απνξξηκκΪησλ κεγΪιεο 
(ζπζ.1 θηινχ 7-8ηεκ.) 90x110 

 
αθνχια απνξξηκκΪησλ καχξε 90Υ110εθ.πεξέπνπ.ε 
ζπζθεπαζέα 1 θηινχ κε 7-8 ηεκΪρηα αλΪ θηιφ ±5%. 

82 

αθνχιεο απνξξηκκΪησλ κεζαέεο 
(ζπζ.1 θηινχ 9-10ηεκ.) 70x90 

 
αθνχια απνξξηκκΪησλ καχξε 70Υ90εθ.πεξέπνπ. ε 
ζπζθεπαζέα 1 θηινχ κε 9-10 ηεκΪρηα αλΪ θηιφ ±5%. 

83 
αθνχιεο εηδηθΫο γηα εμσηεξηθΪ 
θαιαζΪθηα απνξ/ησλ  

αθνχιεο απνξξηκκΪησλ κεγΪιεο αληνράο απφ θαζαξφ 
πνιππξνππιΫλην ΓηαζηΪζεηο 52ρ73 θαη 90ρ1,20 

84 
αθνχιεο εηδηθΫο γηα εμσηεξηθΪ 
θαιαζΪθηα απνξ/ησλ (ξνιφ) 53x79 

αθνχιεο απνξξηκκΪησλ κεγΪιεο αληνράο απφ θαζαξφ 
πνιππξνππιΫλην ΓηαζηΪζεηο 53ρ79εθ (Ρνιφ 10 ηεκ.) 

85 αθνχιεο ηξνθέκσλ κεζαέεο (50ηεκ) 
αθνπιΪθηα θαηΪιιεια γηα ηξφθηκα κεζαένπ κεγΫζνπο 
ζπζθεπαζέα ησλ 50 ηεκ. 

86 απνπλνζάθε ηνέρνπ πιαζηηθά 
Πιαζηηθά ζαπνπλνζάθε, θαηΪιιειε γηα ρξάζε ζε ρψξνπο 
πγηεηλάο θαη θηιηθά πξνο ην πεξηβΪιινλ 

87 θαινζθακπφ κε 4 ζθαινπΪηηα 

Μεηαιιηθά. θαινζθακπφ 4 ζθαιηψλ. Αληηνιηζζεηηθφ πιηθφ 
ηνπνζεηεκΫλν ζηα ζθαινπΪηηα. Μεηαιιηθνέ κεληεζΫδεο. 
Μαιαθφ αληηνιηζζεηηθφ πιηθφ ζην Ϊλσ κπξΪηζν ηεο 
ζθΪιαο. ΑληηνιηζζεηηθΪ πΫικαηα.ΜΫγηζηε αληνρά ζθΪιαο 
150kg βΪξνο. 

88 
θφλε θαζαξηζκνχ ρψξσλ πγηεηλάο 
(500 γξ.) 

θφλε γεληθνχ θαζαξηζκνχ ζπζθεπαζέαο 500 γξακκαξέσλ 
ηχπνπ VIM-ROLI. Να πεξηΫρεη PH πδαηηθνχ δηαιχκαηνο 1% 
9-10,  < 5% ΑληνληθΫο επηθαλεηνδξαζηηθΫο νπζέεο, 
θσζθνξηθΫο ελψζεηο, αξσκαηηθΫο νπζέεο. 
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89 θφλε πιπληεξένπ ξνχρσλ (15θηιψλ) 

θφλε πιπληεξένπ ξνχρσλ θαηΪιιειν γηα φια ηα 
πιπληάξηα ζε ζπζθεπαζέα 15 θηιψλ. Με ειεγρφκελν αθξφ. 
Να πεξηΫρεη κεηαμχ ησλ Ϊιισλ ιεπθαληηθΫο νπζέεο κε βΪζε 
ην νμπγφλν ηνπιΪρηζηνλ 15 % θαη Ϋλδπκα ε δε ζθφλε λα 
εέλαη ε έδηα γηα πξφπιπζε θαη θπξέσο πιχζε , επέζεο λα 
κελ δεκηνπξγεέ αιιεξγηθΫο παξελΫξγεηεο. Η ζπζθεπαζέα λα 
δηαζΫηεη πηλαθέδα κε νδεγέεο ρξάζεο θαζψο θαη νδεγέεο 
πξνθχιαμεο θαη αξ. Ϊδεηα θπθινθνξέαο ηνπ πξντφληνο 
ζχκθσλα κε ηελ θεέκελε λνκνζεζέα. 

90 θνχπα βεληΪιηα super 

Απφ πιαζηηθφ πςειάο αληνράο, λα κελ καδΪεη θαη λα 
ζθνππέδεη νκνηφκνξθα ρσξέο λα αθάλεη έρλε. Σα 
αληαιιαθηηθΪ ζα πξΫπεη λα εθαξκφδνπλ απφιπηα κε ην 
θνληΪξη INOX πνπ ζα επηιεγεέ. 

91 θνχπα πιαζηηθά 

Απφ πιαζηηθφ πςειάο αληνράο, λα κελ καδΪεη θαη λα 
ζθνππέδεη νκνηφκνξθα ρσξέο λα αθάλεη έρλε. Σα 
αληαιιαθηηθΪ ζα πξΫπεη λα εθαξκφδνπλ απφιπηα κε ην 
θνληΪξη INOX πνπ ζα επηιεγεέ. 

92 
θνππΪθη κε θαξαζΪθη γηα ηα 
ηξαπεδΪθηα 

Απφ πιαζηηθφ πςειάο αληνράο, λα κελ καδΪεη θαη λα 
ζθνππέδεη νκνηφκνξθα ρσξέο λα αθάλεη έρλε.  

93 θνχπεο πιαζηηθΫο εηδηθΫο ςΪζαο 

Απφ πιαζηηθφ πςειάο αληνράο, λα κελ καδΪεη θαη λα 
ζθνππέδεη νκνηφκνξθα ρσξέο λα αθάλεη έρλε. Σα 
αληαιιαθηηθΪ ζα πξΫπεη λα εθαξκφδνπλ απφιπηα κε ην 
θνληΪξη INOX πνπ ζα επηιεγεέ. 

94 θνχπεο ςΪζηλεο κε θνληΪξη 
θνχπα ηχπνπ βεληΪιηα κε εληζρπκΫλεο έλεο εηδηθάο 
θαηαζθεπάο κε θνληΪξη γηα εμσηεξηθνχο ρψξνπο 

95 
χξκα θνπδέλαο ςηιφ αηζαιφκαιιν 
βΪηα (40γξ) χξκα θνπδέλαο ςηιφ αηζαιφκαιιν βΪηα 40 γξακκαξέσλ 

96 χξκα ρνληξφ θνπδέλαο 60γξ 
χξκα ρνληξφ αλνμεέδσην νηθηαθάο ρξάζεο θαη εμαηξεηηθάο 
αληνράο 60γξ 

97 θνπγγαξΪθηα θνπδέλαο 

θνπγγΪξη κπεδ κε θέκπξα 10 Υ 6 cm πεξέπνπ- 
θνπγγΪξη πςειάο πνηφηεηαο δχν φςεσλ, κε κηα 
επηθΪλεηα ιεέα, αθξψδνπο πιηθνχ γηα απνξξφθεζε πγξψλ 
θαη ηξέςηκν επαέζζεησλ επηθαλεηψλ θαη ηελ Ϊιιε κε 
θέκπξα γηα κεραληθά δξΪζε θαη δπλαηφ ηξέςηκν. Η αθξψδε 
πιεπξΪ λα εέλαη θαηαζθεπαζκΫλε απφ λΪηινλ πνπ δελ 
ραξΪδεη. Η πιεπξΪ κε ηελ θέκπξα λα εέλαη 
θαηαζθεπαζκΫλε απφ επηθΪιπςε ακκνρΪιηθνπ θαη εηδηθάο 
ξεηέλεο, πνπ δελ ζθνπξηΪδεη, δε ζρέδεηαη θαη Ϋρεη κεγΪιε 
ηθαλφηεηα απνθφιιεζεο ξέπσλ απφ ζθιεξΫο επηθΪλεηεο. 
Ιδαληθφ γηα γεληθά θαζαξηφηεηα, γηα απνκΪθξπλζε 
ζηηγκΪησλ θαη θειέδσλ. Η πιεπξΪ κε ηε θέκπξα λα εέλαη 
πνιχ αλζεθηηθά Ϋηζη ψζηε ν ρξφλνο θαζαξηζκνχ λα 
κεηψλεηαη. 

98 θνπγγΪξη κπΪληνπ θνπγγΪξη κπΪληνπ καιαθφ. 

99 
θνπγγαξέζηξεο κεγΪιεο 
επαγγεικαηηθΫο (400γξ ιεπθά) 

Δπαγγεικαηηθά ζθνπγγαξέζηξα 400 γξ. (αληαιιαθηηθφ) 
θαηαζθεπαζκΫλε απφ πξσηνγελά λάκαηα, κε εμαηξεηηθά 
αληνρά ζηα αιθαιηθΪ θαη φμηλα θαζαξηζηηθΪ. Να κελ αθάλεη 
ρλνχδη θαηΪ ηε ρξάζεο ηεο θαη λα Ϋρεη κεγΪιε 
απνξξνθεηηθφηεηα. Θα πξΫπεη λα εθαξκφδνπλ απφιπηα κε 
ην αληέζηνηρν θνληΪξη θαη ηελ θεθαιά πνπ ζα επηιεγεέ. 

100 θνπγγαξέζηξεο κηθξΫο (250γξ) 

θνπγγαξέζηξα 250 γξ., απφ θπζηθΪ θαη ζπλζεηηθΪ 
λάκαηα, κε αληνρά ζηα αιθαιηθΪ θαη φμηλα θαζαξηζηηθΪ. Να 
κελ αθάλεη ρλνχδηα θαηΪ ηε ρξάζεο ηεο, κε κεγΪιε 
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απνξξνθεηηθφηεηα. Θα πξΫπεη λα εθαξκφδνπλ απφιπηα κε 
ην αληέζηνηρν θνληΪξη πνπ ζα επηιεγεέ. 

101 
ΣακπιΫηεο πιπληεξένπ ξνχρσλ 30 
ηεκ. (Δηδηθφ ζρνιεέν) 

ΣακπιΫηεο πιπληεξένπ ξνχρσλ θαηΪιιειεο γηα φια ηα 
πιπληάξηα ζε ζπζθεπαζέα 30 ηεκαρέσλ. Να πεξηΫρεη 
κεηαμχ ησλ Ϊιισλ ιεπθαληηθΫο νπζέεο κε βΪζε ην νμπγφλν 
ηνπιΪρηζηνλ 15 % θαη Ϋλδπκα ε δε ζθφλε λα εέλαη ε έδηα γηα 
πξφπιπζε θαη θπξέσο πιχζε, επέζεο λα κελ δεκηνπξγεέ 
αιιεξγηθΫο παξελΫξγεηεο. Η ζπζθεπαζέα λα δηαζΫηεη 
πηλαθέδα κε νδεγέεο ρξάζεο θαζψο θαη νδεγέεο 
πξνθχιαμεο θαη αξ. Ϊδεηα θπθινθνξέαο ηνπ πξντφληνο 
ζχκθσλα κε ηελ θεέκελε λνκνζεζέα. 

102 Σηλαρηάξη πιαζηηθφ 
Σηλαρηάξη κε πιΫμε, ΓηαζηΪζεηο 23x65, πιαζηηθφ κεγΪιεο 
αληνράο 

103 
ΣξαπεδνκΪληηια κηαο ρξάζεο θηβψηην 
(1,00X1,30m 200 ηεκ.) 

ΣξαπεδνκΪληεια κηαο ρξάζεο δηαζηΪζεσλ 1,00Υ1,30  
ζπζθεπαζέαο θηβσηένπ 200 ηεκαρέσλ. 

104 ΣζΪληεο λΪηινλ 
ΣζΪληεο πιαζηηθΫο ηχπνπ "θαλΫια" απφ ζθιεξφ ιεπηφ 
πιαζηηθφ θαηΪιιειεο γηα ηα  ηα εκπνξεχκαηα ζαο. 

105 
Τγξφ  θαζαξηζκνχ αιΪησλ (εέδε 
κπΪληνπ, βΪλεο, κπαηαξέεο) 500ml 

Απνκαθξχλεη ηελ επέκνλε βξσκηΪ φπσο Ϊιαηα, 
ππνιεέκκαηα ζαπνπληνχ απφ βξχζεο ληνπδ, πιαθΪθηα, 
αξκνχο, εέδε πγηεηλάο θαη λεξνρχηεο θνπδέλαο. Η 
ζπζθεπαζέα λα δηαζΫηεη πηλαθέδα κε νδεγέεο ρξάζεο 
θαζψο θαη νδεγέεο πξνθχιαμεο θαη αξ. Ϊδεηα θπθινθνξέαο 
ηνπ πξντφληνο ζχκθσλα κε ηελ θεέκελε λνκνζεζέα. 

106 
Τγξφ απνξξππαληηθφ πιπληεξένπ 
ξνχρσλ 25 κεδνχξεο ησλ 4 ιέηξσλ 

Τγξφ απνξξππαληηθφ πιπληεξένπ ξνχρσλ θαηΪιιειν γηα 
φια ηα πιπληάξηα ζε ζπζθεπαζέα 25 Mεδνχξεο 4 ιέηξσλ. 
Με ειεγρφκελν αθξφ. Να κελ δεκηνπξγεέ αιιεξγηθΫο 
παξελΫξγεηεο. Η ζπζθεπαζέα λα δηαζΫηεη πηλαθέδα κε 
νδεγέεο ρξάζεο θαζψο θαη νδεγέεο πξνθχιαμεο θαη αξ. 
Ϊδεηα θπθινθνξέαο ηνπ πξντφληνο ζχκθσλα κε ηελ θεέκελε 
λνκνζεζέα. 

107 
Τγξφ απνθξαθηηθφ ζπζθεπαζέα 
(1000ml) 

ΑζθαιΫο γηα φια ηα εέδε ζσιελψζεσλ θνπδέλαο θαη 
κπΪληνπ. Δμνπδεηεξψλεη δπζΪξεζηεο νζκΫο. 

108 
Τγξφ γεληθάο ρξάζεο-παηψκαηνο (4 
ιέηξσλ) 

Να πεξηΫρεη ελεξγΪ επηθαλεηνδξαζηηθΪ ιηγφηεξν απφ 5%, 
θσζθνξηθΪ Ϊιαηα 5 - 15 % .Να κελ επεξεΪδεη ηα ρξψκαηα 
θαη λα πεξηΫρεη πξψηεο χιεο πνπ λα εέλαη 
βηναπηθνδνκέζεκεο. ΚαηΪιιειν γηα επηθΪλεηεο απφ μχιν, 
πιαζηηθφ, αλνμεέδσην, θνξκΪηθεο, πιαθΪθηα δαπΫδνπ, 
κΪξκαξα, ηνέρνπο θιπ. Να κελ ρξεηΪδεηαη μΫβγαικα.  
Γηαιπηφηεηα 1/100. Να δηαηέζεηαη ζε ζπζθεπαζέα 
νηθνλνκηθά ησλ 4 ιέηξσλ. Η ζπζθεπαζέα λα δηαζΫηεη 
πηλαθέδα κε νδεγέεο ρξάζεο θαζψο θαη νδεγέεο 
πξνθχιαμεο θαη αξ. Ϊδεηα θπθινθνξέαο ηνπ πξντφληνο 
ζχκθσλα κε ηελ θεέκελε λνκνζεζέα. 

109 Τγξφ θαζαξηζκνχ ραιηψλ 1ιέηξνπ 

Πνιπδξαζηηθφ πγξφ θαζαξηζκνχ πςειάο απφδνζεο γηα 
θαζαξηζκφ ζε βΪζνο ραιηψλ - κνθεηψλ θαη ηαπεηζαξηψλ 
επέπισλ. Με δηαιπηηθά δξαζε Ϋλαληη ηεο βξσκηΪο θαη ησλ 
ιαδηψλ. Δθαξκφδεηαη κε κάραλε ά κε ην ρΫξη - βνχξηζα. 
Να κελ πεξηΫρεη ρξσζηηθΫο νπζέεο θαη εέλαη θαηΪιιειν γηα 
θΪζε απφρξσζε ραιηψλ θαη πθαζκΪησλ ζπζθεπαζέα 1lt. 

110 
Τγξφ πιπληεξένπ πηΪησλ νηθ. Υξάζεο 
(4 ιέηξσλ) 

Τγξφ πιπληεξένπ πηΪησλ θαηΪιιειν γηα φια ηα πιπληάξηα 
ζε ζπζθεπαζέα 4 ιέηξσλ. Η ζπζθεπαζέα λα δηαζΫηεη 
πηλαθέδα κε νδεγέεο ρξάζεο θαζψο θαη νδεγέεο 
πξνθχιαμεο θαη αξ. Ϊδεηα θπθινθνξέαο ηνπ πξντφληνο 
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ζχκθσλα κε ηελ θεέκελε λνκνζεζέα. 

111 Τγξφ ηδακηψλ (1 ιέηξνπ ά 4 ιέηξσλ) 

Τγξφ θαζαξηζηηθφ γηα ηδΪκηα θαη ιεέεο επηθΪλεηεο. Με 
ελεξγΪ θαζαξηζηηθΪ ζπζηαηηθΪ γηα λα θαζαξέδεη εχθνια θαη 
γξάγνξα. Με αηζπιηθά αιθνφιε γηα γξάγνξν ζηΫγλσκα. Να 
κελ αθάλεη έρλε ζηα ηδΪκηα. ΚαηΪιιειν γηα βηηξέλεο, 
ηδΪκηα, θαζξΫπηεο, ιεέεο επηθΪλεηεο θιπ. ζε ζπζθεπαζέα 1 
ιέηξνπ ά 4 ιέηξσλ. 

112 Τγξφ ρεξηψλ (4 ιέηξσλ) 

Παρχξεπζην δηΪιπκα απνηεινχκελν απφ ζπζηαηηθΪ 
sodium chloride, ζεηηθφ Ϊιαο λαηξένπ, γιπθφιε distearate 
,cocoamide DEA, DMDM hydrantoin, Ϊξσκα , θηηξηθφ νμχ . 

πζθεπαζέα  ιέηξσλ. Να έσοςν οςδέηεπο ΡΗ και να 
είναι δεπμαηολογικά και οθθαλμολογικά ελεγμένα. 

Να έσοςν καηασώπηζη CPNP η οποία να καηαηεθεί. 

 

 

113 Τγξφ ρεξηψλ αληιέα (500 ml) 

Παρχξεπζην δηΪιπκα απνηεινχκελν απφ ζπζηαηηθΪ 
sodium chloride, ζεηηθφ Ϊιαο λαηξένπ, γιπθφιε distearate 
,cocoamide DEA, DMDM hydrantoin, Ϊξσκα , θηηξηθφ νμχ . 

πζθεπαζέα 500 ml κε αληιέα. Να έσοςν οςδέηεπο ΡΗ 

και να είναι δεπμαηολογικά και οθθαλμολογικά 
ελεγμένα. 

 

114 Τδξνρισξηθφ νμχ (450ml) 

ΓηΪιπκα πδξνρισξηθνχ νμΫσο 15 % (θεδΪπ) ζπζθ. 450 ml. 
Να θΫξεη ζάκαλζε CE & λα εέλαη θαηαζθεπαζκΫλν 
ζχκθσλα κε ηηο ηηκΫο πνπ δέλνληαη ζηελ νδεγέα 91/155 ηεο 
επξσπατθάο Ϋλσζεο επέζεο λα πεξηΫρεη ζπζηαηηθΪ 
ζχκθσλα κε ηηο ηηκΫο πνπ δέλνληαη ζηελ νδεγέα 89/542 ηεο 
επξσπατθάο Ϋλσζεο. 

115 ΦαξΪζη κε θνληΪξη πιαζηηθφ ΦαξΪζη πιαζηηθφ 20Υ23 εθαηνζηΪ πεξέπνπ, κε θνληΪξη. 

116 ΦαξΪζη κεηαιιηθφ ΦαξΪζη κεηαιιηθφ 20Υ23 εθαηνζηΪ πεξέπνπ, γαιβαληδΫ. 

117 ΦαξΪζη πιαζηηθφ κε ιΪζηηρν ΦαξΪζη πιαζηηθφ κε αλζεθηηθφ ιΪζηηρν ζην Ϊθξν ηνπ 

118 ΦηΪιε πγξαεξένπ (190γξ) 

Φηαιέδην Βνπηαλένπ, πνπ ηαηξηΪδεη ζε φιεο ηηο ζπζθεπΫο 
πνπ δΫρνληαη θηαιέδηα 190 γξ. Δέλαη ΚαηΪιιειν γηα 
Μαγεέξεκα, θσηηζκφ θαη ζπγθφιιεζε. 

119 Φέιηξν γηα απνξξνθεηάξα βεηΫμ Γηα φινπο ηνπο ηχπνπο απνξξνθεηάξσλ πεξέπνπ 60Υ65. 

120 
Φέιηξν γηα απνξξνθεηάξα 
παινβΪκβαθαο 

Γηα φινπο ηνπο ηχπνπο απνξξνθεηάξσλ πεξέπνπ 47Υ75. 
Κφβεηαη ζην επηζπκεηφ κΫγεζνο. 

121 
ΥαιΪθηα εηζφδνπ κε πιΪηε απφ PVC 
60x40 ΠαηΪθη πφξηαο κε pvc πιΪηε. ΓηαζηΪζεηο 60x40 

122 Υαξηέ θνπδέλαο ( 1.000 γξ.) 

Υαξηέ ξνιφ θνπδέλαο, ιεπθφ, δέθπιιν, δηπιΪ εληζρπκΫλν, 
κε δηΪηξεζε, απφ ιεπθαζκΫλν ρεκηθφ πνιηφ, κε κεγΪιε 
απνξξνθεηηθφηεηα, πνπ δε ζα αθάλεη ρλνχδη θαη αλζεθηηθφ 
γηα πνιιΫο ρξάζεηο. Θα εέλαη απνξξνθεηηθφ ζην λεξφ, ην 
ιΪδη, ην ιέπνο θαη ηα απνξξππαληηθΪ. BΪξνο ξνινχ  
1000γξ. ±5%. 
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                         ΤΝΣΑΧΘΘΚΕ                                                         ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ 

    Καςτοριά     12-11-2020                                       Καςτοριά     12-11-2020                             

 Θ  Αρμόδια υπάλλθλοσ                                       Θ α/α Προϊςταμζνθ Δ/νςθσ 

   

 

ΜΑΤΡΟΔΘΜΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ                                    ΠΕΣΜΕΗΑ ΜΑΓΔΑΛHΝΘ 

 

123 
Υαξηέ ξνιφ κεγΪιν βηνκεραληθφ 
πζθεπαζέα 2x4,5kg 

Υαξηέ ξνιφ, ιεπθφ, κεγΪιν βηνκεραληθφ 4,5 θηιψλ / ηεκΪρην 
δχν θχιισλ, πνιιαπιψλ ρξάζεσλ απφ θαζαξά 
ραξηνκΪδα. Θα πξΫπεη λα κελ αθάλεη ρλνχδηα, νχηε λα 
ζξπκκαηέδεηαη ζε κηθξΪ θνκκΪηηα, λα εέλαη αλζεθηηθφ θαη 
απνξξνθεηηθφ ζην λεξφ, ην ιΪδη, ην ιέπνο θιπ. ΒΪξνο 
Ρνινχ: 4,5 kg. ±5% Μάθνο Ρνινχ: 440 κ. ±5%. 
πζθεπαζέα 2x4,5kg 

124 Υαξηέ πγεέαο  (180)γξ 24Ϊξη 

Υαξηέ ξνιφ πγεέαο, κε αλαθπθισκΫλν, δέθπιιν, απφ 
θαζαξά ραξηνκΪδα. ΒΪξνο Ρνινχ: 180 γξ. ±5%. 
πζθεπαζέα 24 ξνιψλ. 

125 Υαξηέ πγεέαο (150 γξ -8Ϊξη) 

Υαξηέ ξνιφ πγεέαο, κε αλαθπθισκΫλν, δέθπιιν, απφ 
θαζαξά ραξηνκΪδα. ΒΪξνο Ρνινχ: 150 γξ. ±5%. 
πζθεπαζέα 8 ξνιψλ. 

126 Υαξηέ πγεέαο (500 γξ -12Ϊξη) 

Υαξηέ ξνιφ πγεέαο, κε αλαθπθισκΫλν, δέθπιιν, απφ 
θαζαξά ραξηνκΪδα. ΒΪξνο Ρνινχ: 500 γξ. ±5%. 
πζθεπαζέα 12 ξνιψλ. 

127 
Υαξηέ πγεέαο επαγγεικαηηθφ 500 γξ 
ζπζθεπαζέα 12 ηεκαρέσλ 

Υαξηέ ξνιφ πγεέαο θαηΪιιειν γηα επαγγεικαηηθά ζάθε 
ραξηηνχ πγεέαο, κε αλαθπθισκΫλν, δέθπιιν, γθνθξΫ απφ 
θαζαξά ραξηνκΪδα. ΒΪξνο Ρνινχ: 450-500 γξ. ±5%. 
Μάθνο Ρνινχ: 142 κΫηξα ±5%. ΔηδηθΪ ζρεδηαζκΫλν γηα 
επαγγεικαηηθνχο θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. 

128 
Υαξηέ πγεέαο επαγγεικαηηθφ (750γξ) 
γηα ζπζθεπΫο centrum) 

Υαξηέ ξνιφ πγεέαο επαγγεικαηηθάο ρξάζεο γηα ζπζθεπΫο 
centrum, ιεέν, 2 θχιισλ, 750γξ/ξνιφ  

129 
ΥαξηνκΪληηια απηνθηλάηνπ, γξαθεένπ 
90 θχιισλ 

ΥαξηνκΪληηια δέθπιια ιεπθΪ γξαθεένπ-απηνθηλάηνπ ζε 
θνπηέ κε εηδηθφ Ϊλνηγκα γηα εχθνιν ηξΪβεγκα. ΠεξηΫρεη 90 
θχιια ην παθΫην. 

130 ΥαξηνπεηζΫηεο (80 ηεκ 33ρ33εθ) 
ΥαξηνπεηζΫηεο, απφ θαζαξά ραξηνκΪδα, κε 
αλαθπθισκΫλε. πζθεπαζέα 80 ηεκ. 33Υ33cm. 

131 
ΥαξηνπεηζΫηεο Ϊζπξεο (4000 
ηεκ./θηβ.) δηθ-δαθ 

ΥεηξνπεηζΫηεο δηθ – δαθ ιεπθΫο επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ. Θα 
πξΫπεη λα εέλαη καιαθά θαη απνξξνθεηηθά κνλφθπιιε απφ 
θαζαξά ραξηνκΪδα.  ΓηαζηΪζεηο θχιινπ πεξέπνπ : 23Υ25 
εθ. ΒΪξνο ραξηηνχ: 40 γξ / η.κ. ±5%.Ο ρξάζηεο ζα πξΫπεη 
λα ηξαβΪεη κέα ρεηξνπεηζΫηα ηε θνξΪ. πζθεπαζέα 4.000 
θχιισλ ηνπιΪρηζηνλ) 

132 Φεθαζηάξη λεξνχ ελφο ιέηξνπ 
Φεθαζηάξη απφ πιαζηηθφ θαηΪιιειν γηα ηελ ρξάζε 
νπνηνλδάπνηε πγξψλ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΔΗΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ , 
ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ & 
ΑΠΟΘΗΚΗ 
 
 
 

 
 
 
 
 
         Αριθμός Μελέτης       33/2020 
 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

ΟΜΑΓΑ Α Δέδε θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ γηα ηνλ Γάκν ΚαζηνξηΪο ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ  30.929,02 € κε Φ.Π.Α.  

 

ΟΜΑΓΑ Β  Δέδε θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ γηα ην Ννκηθφ Πξφζσπν Κνηλσληθάο  Πξνζηαζέαο, 
Αιιειεγγχεο ,Παηδεέαο θαη Αζιεηηζκνχ ηνπ Γάκνπ ΚαζηνξηΪο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ  
29.927,00 € κε Φ.Π.Α.  

 

ΟΜΑΓΑ Γ Δέδε θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ γηα ηελ Κνηλσθειά Δπηρεέξεζε ΄΄ΟΡΔΣΔΙΑ΄΄ ηνπ 
Γάκνπ ΚαζηνξηΪο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 5.665,50 € κε Φ.Π.Α.  

 

ΟΜΑΓΑ Γ Δέδε θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ γηα ηελ ΠξσηνβΪζκηα ρνιηθά Δπηηξνπά ηνπ 
Γάκνπ ΚαζηνξηΪο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ   34.351,63 € κε Φ.Π.Α.  

 

ΟΜΑΓΑ Δ Δέδε θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ γηα ηελ ΓεπηεξνβΪζκηα ρνιηθά Δπηηξνπά ηνπ 
Γάκνπ ΚαζηνξηΪο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ   27.027,58  € κε Φ.Π.Α.  

 

ΟΜΑΓΑ Γ Δέδε θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ γηα ην  Ν.Π.Γ.Γ. Γεκνηηθφ   

Χδεέν ΄΄ΓΗΜ.ΜΠΑΨΡΑΚΣΑΡΗ & ΟΤΛΣ.ΠΔΣΑΛΝΙΚΟΤ –ΜΠΑΨΡΑΚΣΑΡΗ΄΄ ηνπ  

Γάκνπ ΚαζηνξηΪο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ  787,91  € κε Φ.Π.Α.  

 

 

ΟΜΑΓΑ Α. Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ γηα ηνλ Γήκν 
Καζηνξηάο 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΘΣΕ 

ΣΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 
ΕΙΔΟΤ 

1 
Απορρυπαντικό πιάτων (4 
λίτρων) τεμ. 42 3,20 134,40 24% 

2 Αραχνόςκουπα οβαλ οικιακι τεμ. 10 2,00 20,00 24% 

3 Αραχνόςκουπα επαγγελματικι τεμ. 2 6,00 12,00 24% 

4 
Βάςθ για γουνάκι πλφςεωσ 
τηαμιϊν 35cm τεμ. 1 3,30 3,30 24% 

5 
Γάντια πλαςτικά (οικιακισ 

ηεφγοσ 20 1,00 20,00 24% 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΘΣΕ 

ΣΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 
ΕΙΔΟΤ 

χριςθσ) 

6 Γουνάκι πλφςεωσ τηαμιϊν 35cm τεμ. 2 4,80 9,60 24% 

7 

Διάλυμα υποχλωριϊδουσ 
νατρίου (Υγρι απλι χλωρίνθ ) 4 
λίτρων τεμ. 300 2,20 660,00 6% 

8 

Διάλυμα υποχλωριϊδουσ 
νατρίου Χλωρίνθ παχφρευςτθ 
(4 λίτρων) τεμ. 140 4,00 560,00 6% 

9 
Εντομοκτόνο αεροηόλ για 
ιπτάμενα ζντομα (300ml) τεμ. 16 3,50 56,00 24% 

10 
Εντομοκτόνο για ζρποντα 
ζντομα (300ml) τεμ. 16 3,50 56,00 24% 

11 
Θικθ επιτοίχια για 
χειροπετςζτεσ ηικ-ηακ τεμ. 2 14,52 29,04 24% 

12 
Ιατρικόσ ρολόσ 60εκ*50μ 
(6τεμ/κιβϊτιο) τεμ. 1 15,60 15,60 24% 

13 
Κακαριςτικό για πουρί WC 
(1λίτρο) τεμ. 40 3,70 148,00 24% 

14 
Κακαριςτικό υγρό λεκάνθσ WC 
(ΡΑΡΙ) (750ml) τεμ. 40 2,00 80,00 24% 

15 Καλακάκι πλαςτικό γραφείου τεμ. 15 2,00 30,00 24% 

16 
Καλάκι απορριμμάτων γίγασ 
50lt τεμ. 6 15,32 91,92 24% 

17 
Κανάλι υαλοκακαριςτιροσ 
35εκ τεμ. 2 4,60 9,20 24% 

18 

Καρότςι ςετ ςφουγγαρίςματοσ 
μεταλλικό με λαβι κομπλζ 
διπλό τεμ. 1 75,00 75,00 24% 

19 

Καρότςι ςετ ςφουγγαρίςματοσ 
μεταλλικό με λαβι κομπλζ 
μονό τεμ. 1 70,00 70,00 24% 

20 Κεφαλι ςφουγγαρίςτρασ  τεμ. 2 2,20 4,40 24% 

21 Κοντάρι κϊνοσ 1,3μ. τεμ. 1 4,03 4,03 24% 

22 
Κοντάρι αραχνόςκουπασ οβάλ 
οικιακισ τεμ. 10 1,50 15,00 24% 

23 

Κοντάρι πτυςςόμενο για 
αραχνόςκουπα οικιακισ 
χριςθσ τεμ. 1 6,00 6,00 24% 

24 

Κοντάρια μεταλλικά για 
ςκοφπεσ και μικρζσ 
ςφουγγαρίςτρεσ τεμ. 60 1,10 66,00 24% 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΘΣΕ 

ΣΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 
ΕΙΔΟΤ 

25 

Κοντάρια μεταλλικά για 
ςφουγγαρίςτρεσ μεγάλεσ 
επαγγελματικζσ  τεμ. 4 3,80 15,20 24% 

26 Κοντάρια ξφλινα τεμ. 35 1,50 52,50 24% 

27 
Κουβάσ απλόσ με ςτυπτιρι (12-
16λίτρων) τεμ. 35 4,90 171,50 24% 

28 
Κουβάσ για ςετ 
ςφουγγαρίςματοσ (25λίτρων) τεμ. 2 15,00 30,00 24% 

29 Λαβι αλουμινίου πρζςασ τεμ. 2 13,50 27,00 24% 

30 Λαβι υαλοκακαριςτιροσ τεμ. 2 5,80 11,60 24% 

31 
Λάςτιχο υαλοκακαριςτιροσ 
35εκ τεμ. 2 2,10 4,20 24% 

32 Μωρομάντθλα (120τμχ) τεμ. 100 1,30 130,00 24% 

33 
Ρανί ανταλλακτικό για τθν 
παρκετζηα 40cm τεμ. 1 5,00 5,00 24% 

34 
Ραρκετζηα κομπλζ (για 
ςφουγγάριςμα) 40cm  τεμ. 1 8,50 8,50 24% 

35 
Ρετςζτα απορροφθτικι (ρολό 
14μ.) τεμ. 9 9,00 81,00 24% 

36 Ριγκάλ για WC τεμ. 16 2,50 40,00 24% 

37 
Ρλαςτικι πρζςα 
ςφουγγαρίςματοσ τεμ. 5 33,00 165,00 24% 

38 
Σακοφλεσ απορριμμάτων 
γραφείου (πακ.20τεμ.) τεμ. 250 1,50 375,00 24% 

39 

Σακοφλεσ απορριμμάτων 
μεγάλεσ (ςυς.1 κιλοφ 7-8τεμ.) 
90*110 κιλά 2260 1,80 4068,00 24% 

40 

Σακοφλεσ απορριμμάτων 
μεςαίεσ (ςυς.1 κιλοφ 9-10τεμ.) 
70*90 κιλά 1780 1,80 3204,00 24% 

41 
Σακοφλεσ ειδικζσ για εξωτερικά 
καλακάκια απορρ/των  κιλά 220 2,90 638,00 24% 

42 

Σακοφλεσ ειδικζσ για εξωτερικά 
καλακάκια απορ/των (ρολό) 
53cm*79cm τεμ. 2200 2,50 5500,00 24% 

43 
Σκαλόςκαμπο με 4 ςκαλοπάτια 
(πλατφ ςκαλί) μεταλλικό τεμ. 1 33,87 33,87 24% 

44 
Σκόνθ κακαριςμοφ χϊρων 
υγιεινισ (500 γρ.) τεμ. 30 1,10 33,00 24% 

45 Σκοφπεσ πλαςτικζσ τεμ. 50 1,20 60,00 24% 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΘΣΕ 

ΣΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 
ΕΙΔΟΤ 

46 
Σκοφπεσ πλαςτικζσ ειδικζσ 
ψάκασ τεμ. 100 5,10 510,00 24% 

47 Σκοφπεσ ψάκινεσ με κοντάρι τεμ. 10 4,03 40,30 24% 

48 Σφουγγαράκια κουηίνασ τεμ. 230 0,40 92,00 24% 

49 Σφουγγάρια μπάνιου τεμ. 22 0,60 13,20 24% 

50 
Σφουγγαρίςτρα μεγάλθ 
επαγγελματικι (400γρ. Λευκι) τεμ. 8 3,50 28,00 24% 

51 Σφουγγαρίςτρεσ μικρζσ (250γρ) τεμ. 55 2,50 137,50 24% 

52 Τιναχτιρι πλαςτικό τεμ. 5 1,30 6,50 24% 

53 Τςάντεσ νάυλον κιλά 50 2,50 125,00 24% 

54 
Υγρό γενικισ χριςθσ-
πατϊματοσ (4 λίτρων) τεμ. 194 3,23 626,62 24% 

55 Υγρό τηαμιϊν (4 λίτρων) τεμ. 60 3,20 192,00 24% 

56 Υγρό χεριϊν  4lt  τεμ. 45 4,00 180,00 6% 

57 Φαράςι πλαςτικό τεμ. 30 1,20 36,00 24% 

58 Φαράςι μεταλλικό  τεμ. 5 3,00 15,00 24% 

59 Χαρτί κουηίνασ (1.000 γρ.) τεμ. 530 2,00 1060,00 24% 

60 

Χαρτί ρολό μεγάλο 
βιομθχανικό  Συςκευαςία 
2*4,5Kg τεμ. 9 20,00 180,00 24% 

61 Χαρτί υγείασ (180γρ.) 24άρι τεμ. 300 11,50 3450,00 24% 

62 
Χειροπετςζτεσ άςπρεσ (4000 
τεμ./κιβ.) ηικ-ηακ τεμ. 130 12,50 1625,00 24% 

    ΣΥΝΟΛΟ ΡΟ ΦΡΑ 6% 1.400,00 

    ΣΥΝΟΛΟ ΡΟ ΦΡΑ 24% 23.745,98 

    
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ Α 25.145,98 

    ΦΡΑ 6% 84,00 

     ΦΡΑ 24% 5.699,04 

     ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α  30.929,02 
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ΟΜΑΓΑ Β  Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ γηα ην Ννκηθό 
Πξόζσπν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Αιιειεγγύεο, Παηδείαο θαη Αζιεηηζκνύ ηνπ 
Γήκνπ Καζηνξηάο Ν.Π.Γ.Γ.  

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΘΣΕ 

ΣΙΜΘ 
Μ/ΔΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ  

ΤΝΟΛΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ  

ΦΠΑ 
ΕΙΔΟΤ 

1 Αεροςτόπ φαρδφ (1mX38mm) τεμ. 50 3,00 150,00 24% 

2 
Αλάτι πλυντθρίου πιάτων 
(2,5κιλϊν) τεμ. 50 3,80 190,00 24% 

3 Αλουμινόχαρτο (100m) τεμ. 80 6,00 480,00 24% 

4 Αντικολλθτικό χαρτί 50m x 45cm τεμ. 50 5,10 255,00 24% 

5 
Απορρυπαντικό πιάτων  (4 λίτρων) 

τεμ. 100 3,20 320,00 24% 

6 

Απορρυπαντικό πλυντθρίου 
πιάτων ςε ταμπλζτεσ (40-50τεμ) 

τεμ. 100 10,10 1010,00 24% 

7 

Απορρυπαντικό πλυντθρίου 
πιάτων (4 λίτρων) 

τεμ. 100 10,50 1050,00 24% 

8 

Αραχνόςκουπα επαγγελματικι 

τεμ. 40 6,00 240,00 24% 

9 Βαμβάκι (70γρ) τεμ. 100 0,80 80,00 13% 

10 

Γάντια πλαςτικά ηευγάρι κουηίνασ 
( Μζγεκοσ M) 

τεμ. 100 1,00 100,00 24% 

11 

Γάντια πλαςτικά ηευγάρι κουηίνασ 
( Μζγεκοσ L ) 

τεμ. 100 1,00 100,00 24% 

12 

Γάντια πλαςτικά ηευγάρι κουηίνασ 
( Μζγεκοσ XL ) 

Τεμ. 100 1,00 100,00 24% 

13 

Γυαλιςτικό -Λαμπρυντικό  
πλυντθρίου πιάτων (4 λίτρων) 

τεμ. 110 8,10 891,00 24% 

14 

Διάλυμα υποχλωριϊδουσ νατρίου 
(Υγρι απλι χλωρίνθ ) 4 λίτρων 
ΛΕΜΟΝΙ τεμ 150 2,20 330,00 6% 

15 

Διάλυμα υποχλωριϊδουσ νατρίου 
(Υγρι παχφρρευςτθ χλωρίνθ) 4 
λίτρων τεμ 300 4,00 1200,00 6% 

20PROC007936393 2020-12-28



54 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΘΣΕ 

ΣΙΜΘ 
Μ/ΔΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ  

ΤΝΟΛΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ  

ΦΠΑ 
ΕΙΔΟΤ 

16 

Εντομοκτόνο αεροηόλ για 
ιπτάμενα ζντομα (300ml) 

τεμ. 50 3,50 175,00 24% 

17 

Εντομοκτόνο για ζρποντα ζντομα 
(300ml) τεμ. 50 3,50 175,00 24% 

18 

Ιατρικό ρολό 
60εκ.*50μ.(6τεμ./κιβϊτιο) 

τεμ. 50 15,60 780,00 24% 

19 

Κακαριςτικό φοφρνου (450-500ml) 

τεμ. 50 2,50 125,00 24% 

20 

Καλακάκια πλαςτικά γραφείου 

τεμ. 30 2,00 60,00 24% 

21 

Καλάκι απορριμμάτων γίγασ 50 lt 
με μθχανιςμό τεμ. 20 15,32 306,40 24% 

22 

Καλαμάκια πλαςτικά ςπαςτά 
(100τεμ) 

τεμ. 100 0,90 90,00 24% 

23 Κοντάρι με δαγκάνα τεμ. 10 6,20 62,00 24% 

24 
Κοντάρι πτυςςόμενο (3m) 

τεμ. 10 7,90 79,00 24% 

25 

Κοντάρια μεταλλικά για 
ςφουγγαρίςτρεσ και ςκοφπεσ 

τεμ. 20 1,10 22,00 24% 

26 
Κουβαδάκια μπάνιου 5lt 

τεμ. 30 5,00 150,00 24% 

27 

Κουβάσ απλόσ με κζςθ για 
ςτφψιμο  (12-16λίτρων) 

τεμ. 15 4,90 73,50 24% 

28 
Κρζμα κακαριςμοφ (500ml) 

τεμ. 50 1,70 85,00 24% 

29 

Λευκαντικό πλυντθρίου ροφχων 
(500gr) 

τεμ.  50 5,50 275,00 24% 

30 
Μαλακτικό ροφχων 4lt 

τεμ. 50 6,50 325,00 24% 

31 

Μεμβράνθ διάφανθ  200m 

τεμ. 100 3,23 323,00 24% 

32 

Οινόπνευμα φωτιςτικό φιάλθ 
(350ml) 

τεμ. 100 1,00 100,00 24% 

20PROC007936393 2020-12-28



55 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΘΣΕ 

ΣΙΜΘ 
Μ/ΔΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ  

ΤΝΟΛΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ  

ΦΠΑ 
ΕΙΔΟΤ 

33 

Ραρκετζηα με βάςθ κομπλζ 100cm 

τεμ 10 20,50 205,00 24% 

34 

Ρανί για τηάμια 

τεμ. 200 3,10 620,00 24% 

35 

Ριατάκια μίασ χριςθσ πλαςτικά 
(πακ.10τεμ) 

τεμ. 100 1,00 100,00 24% 

36 Ριγκάλ για WC τεμ. 20 2,50 50,00 24% 

37 

Ροτθράκια μίασ χριςθσ πλαςτικά 
(πακ. 100τεμ) 

τεμ. 100 1,10 110,00 24% 

38 

Σακοφλεσ απορριμμάτων 
γραφείου (πακ.20τεμ) 

τεμ. 500 1,50 750,00 24% 

39 

Σακοφλεσ απορριμμάτων κορδόνι 
(52*75 10τεμ) 

τεμ. 500 1,10 550,00 24% 

40 

Σακοφλεσ απορριμμάτων Γίγασ 
90*110 Κιλά 50 1,80 90,00 24% 

41 

Σακοφλεσ τροφίμων μεςαίεσ (50 
τεμ) 

τεμ. 80 1,00 80,00 24% 

42 

Σκόνθ κακαριςμοφ χϊρων υγιεινισ  
(500γρ) 

τεμ. 80 1,10 88,00 24% 

43 

Σκόνθ πλυντθρίου ροφχων 
(15κιλϊν) 

τεμ. 35 20,00 700,00 24% 

44 
Σκοφπα πλαςτικι 

τεμ. 30 1,20 36,00 24% 

45 

Σφρμα κουηίνασ ψιλό 
ατςαλόμαλλο βάτα (40 γρ.) τεμ. 50 0,50 25,00 24% 

46 Σφρμα χοντρό 60γρ τεμ. 50 1,40 70,00 24% 

47 Σφουγγαράκια κουηίνασ τεμ. 150 0,40 60,00 24% 

48 
Σφουγγάρι μπάνιου 

τεμ. 30 0,60 18,00 24% 

49 

Σφουγγαρίςτρα μεγάλθ 
επαγγελματικι (400γρ.λευκι) 

τεμ. 80 3,50 280,00 24% 

50 

Σφουγγαρίςτρεσ μικρζσ βετζξ 
250γρ τεμ. 80 2,50 200,00 24% 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΘΣΕ 

ΣΙΜΘ 
Μ/ΔΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ  

ΤΝΟΛΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ  

ΦΠΑ 
ΕΙΔΟΤ 

51 

Τραπεηομάντιλα μιασ χριςθσ 
κιβϊτιο (1,00X1,30m 200 τεμ.) 

τεμ. 5 14,00 70,00 24% 

52 

Υγρό κακαριςμοφ αλάτων (είδθ 
μπάνιου βάνεσ, μπαταρίεσ (500ml) 

τεμ.  50 1,65 82,50 24% 

53 

Υγρό απορρυπαντικό πλυντθρίου 
ροφχων  των 4λίτρων 

τεμ. 25 4,84 121,00 24% 

54 

Υγρό αποφρακτικό ςυςκευαςία 
(1000ml) 

τεμ. 50 2,42 121,00 24% 

55 

Υγρό κακαριςμοφ χαλιϊν (1 λίτρο) 

τεμ. 20 6,00 120,00 24% 

56 
Υγρό γενικισ χριςθσ-πατϊματοσ 
(4 λίτρων) τεμ. 200 3,23 646,00 24% 

57 

Υγρό πλυντθρίου πιάτων οικιακισ 
χριςθσ (4 λίτρων) 

τεμ. 125 7,26 907,50 24% 

58 

Υγρό τηαμιϊν (4 λίτρων) 

τεμ. 150 3,20 480,00 24% 

59 

Υγρό χεριϊν  4lt 

τεμ. 50 4,00 200,00 6% 

60 
Υδροχλωρικό οξφ (450ml) 

τεμ. 150 0,80 120,00 24% 

61 
Φαράςι μεταλλικό 

τεμ. 15 3,00 45,00 24% 

62 

Φαράςι πλαςτικό με λάςτιχο 

τεμ. 30 1,00 30,00 24% 

63 
Φιάλθ υγραερίου (190γρ) 

τεμ. 100 1,20 120,00 24% 

64 

Φίλτρο για απορροφθτιρα βετζξ 

τεμ. 20 2,30 46,00 24% 

65 

Φίλτρο για απορροφθτιρα 
υαλοβάμβακασ 

τεμ. 20 3,00 60,00 24% 

66 Χαρτί κουηίνασ (1000γρ.) τεμ. 300 2,00 600,00 24% 

67 

Χαρτί υγείασ (150 γρ.-8άρι) 

τεμ. 800 3,10 2480,00 24% 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΘΣΕ 

ΣΙΜΘ 
Μ/ΔΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ  

ΤΝΟΛΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ  

ΦΠΑ 
ΕΙΔΟΤ 

68 
Χαρτί υγείασ (500 γρ.-12άρι) 

τεμ. 200 13,20 2640,00 24% 

69 

Χαρτομάντιλα αυτοκινιτου, 
γραφείου 90 φφλλων 

τεμ. 50 0,80 40,00 24% 

70 

Χαρτοπετςζτεσ (80 τεμ 33χ33εκ) 

τεμ. 800 0,60 480,00 24% 

71 

Χειροπετςζτεσ άςπρεσ( 
4000τεμ./κιβ) ηικ-ηακ 

τεμ. 100 12,50 1250,00 24% 

    ΣΥΝΟΛΟ ΡΟ ΦΡΑ 6% 1.730,00€ 

     ΣΥΝΟΛΟ ΡΟ ΦΡΑ 13% 80,00€ 

     ΣΥΝΟΛΟ ΡΟ ΦΡΑ 24% 22.582,90€ 

 

    
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ Β  24.392,90€ 

     ΦΡΑ 6% 103,80€ 

         ΦΡΑ 13% 10,40€ 

     ΦΡΑ 24% 5.419,90€ 

     ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β  29.927,00€ 

 
 

 

ΟΜΑΓΑ Γ  Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ γηα ηελ Κνηλσθειή 
Δπηρείξεζε ΄΄ΟΡΔΣΔΙΑ΄΄ ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο  

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΘΣΕ 

ΣΙΜΘ 
Μ/ΔΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 
ΕΙΔΟΤ 

1 Αλάτι πλυντθρίου πιάτων (2,5 
κιλϊν) 

τεμ. 
4 3,80 15,20 24% 

2 Αλουμινόχαρτο (100m) τεμ. 9 6,00 54,00 24% 

3 Απορρυπαντικό πιάτων (4 λίτρων) 
τεμ. 

19 3,20 60,80 24% 

4 Αραχνόςκουπα επαγγελματικι τεμ. 1 6,00 6,00 24% 

5 Αφρόλουτρο βρεφικό  500ml τεμ. 5 5,10 25,50 24% 

6 Βαμβάκι (70γρ) τεμ. 16 0,80 12,80 13% 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΘΣΕ 

ΣΙΜΘ 
Μ/ΔΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 
ΕΙΔΟΤ 

7 Γάντια πλαςτικά ηευγάρι κουηίνασ 
τεμ. 

5 1,00 5,00 24% 

8 Γυαλιςτικό πλυντθρίου πιάτων (4 
λίτρων) 

τεμ. 
7 8,10 56,70 24% 

9 
Διάλυμα υποχλωριϊδουσ νατρίου 
(Υγρι απλι χλωρίνθ ) 4 λίτρων 

τεμ. 
18 2,20 39,60 6% 

10 Διάλυμα υποχλωριϊδουσ νατρίου 
(Υγρι παχφρρευςτθ χλωρίνθ) 4 
λίτρων 

τεμ. 
60 4,00 240,00 6% 

11 Εντομοκτόνο αεροηόλ για ιπτάμενα 
ζντομα (300ml) 

τεμ. 
3 3,50 10,50 24% 

12 Εντομοκτόνο για ζρποντα ζντομα  
(300ml) τεμ. 

8 3,50 28,00 24% 

13 Κακαριςτικό ειδϊν μπάνιου(βάνεσ, 
μπαταρίεσ) 
από άλατα (500ml) 

τεμ. 
25 2,10 52,50 24% 

14 Κακαριςτικό φοφρνου (450-500ml) 
τεμ. 

2 2,50 5,00 24% 

15 Καλακάκια πλαςτικά γραφείου τεμ. 1 2,00 2,00 24% 

16 Καλάκι απορριμμάτων γίγασ 50lt 
τεμ. 

2 15,32 30,64 24% 

17 Καλαμάκια πλαςτικά ςπαςτά 
(100τεμ) 

τεμ. 
1 0,90 0,90 24% 

18 Κοντάρι πτυςςόμενο (3m) τεμ. 3 7,90 23,70 24% 

19 Κοντάρια μεταλλικά  
για ςφουγγαρίςτρεσ και ςκοφπεσ τεμ. 

24 1,10 26,40 24% 

20 Κουβαδάκια μπάνιου 5lt τεμ. 3 5,00 15,00 24% 

21 Κουβάσ απλόσ με ςτυπτιρι (12-
16λίτρων) 

τεμ. 
8 4,90 39,20 24% 

22 Μεμβράνθ διάφανθ (200m) τεμ. 8 3,23 25,84 24% 

23 Μωρομάντθλα (120τεμ) τεμ. 13 1,30 16,90 24% 

24 Οινόπνευμα φωτιςτικό φιάλθ 
(350ml) 

τεμ. 
23 1,00 23,00 24% 

25 Ρανί για τηάμια τεμ. 20 3,10 62,00 24% 

26 
Ρετςζτα απορροφθτικι (ρολό 14μ.) τεμ. 

7 9,00 63,00 24% 

27 Ριγκάλ για WC τεμ. 4 2,50 10,00 24% 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΘΣΕ 

ΣΙΜΘ 
Μ/ΔΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 
ΕΙΔΟΤ 

28 Σακοφλεσ απορριμμάτων γραφείου 
(πακ.20τεμ) 

τεμ. 
145 1,50 217,50 24% 

29 Σακοφλεσ απορριμμάτων  
κορδόνι (52*75 10τεμ) 

τεμ. 
240 1,10 264,00 24% 

30 Σακοφλεσ τροφίμων μεςαίεσ (50τεμ) 
τεμ. 

8 1,00 8,00 24% 

31 Σκόνθ πλυντθρίου ροφχων (15κιλϊν) 
τεμ. 

8 20,00 160,00 24% 

32 Σκοφπα πλαςτικι τεμ. 13 1,20 15,60 24% 

33 Σφρμα κουηίνασ ψιλό ατςαλόμαλλο 
βάτα (40γρ) 

τεμ. 
11 0,50 5,50 24% 

34 Σφρμα χοντρό 60γρ τεμ. 2 1,40 2,80 24% 

35 Σφουγγαράκια κουηίνασ τεμ. 102 0,40 40,80 24% 

36 Σφουγγαρίςτρα 
 μεγάλθ επαγγελματικι (400γρ 
λευκι) 

τεμ. 
17 3,50 59,50 24% 

37 Σφουγγαρίςτρεσ μικρζσ βετζξ τεμ. 23 2,50 57,50 24% 

38 Υγρό απορρυπαντικό πλυντθρίου  
ροφχων 25 μεηοφρεσ των  4λτ τεμ. 

6 4,84 29,04 24% 

39 Υγρό αποφρακτικό ςυςκευαςία 
(1000ml) 

τεμ. 
3 2,42 7,26 24% 

40 Υγρό κακαριςμοφ χαλιϊν (1 λίτρο) 
τεμ. 

22 6,00 132,00 24% 

41 Υγρό γενικισ χριςθσ-πατϊματοσ (4 
λίτρων) 

τεμ. 
49 3,23 158,27 24% 

42 Υγρό πλυντθρίου πιάτων 
 οικ. Χριςθσ (4 λίτρων)  

τεμ. 
24 7,26 174,24 24% 

43 Υγρό τηαμιϊν (4 λίτρων) τεμ. 40 3,20 128,00 24% 

44 Υγρό χεριϊν  4lt τεμ. 25 4,00 100,00 6% 

45 Φαράςι μεταλλικό τεμ. 2 3,00 6,00 24% 

46 Φαράςι πλαςτικό με λάςτιχο τεμ. 4 1,00 4,00 24% 

47 Φίλτρο για απορροφθτιρα 
υαλοβάμβακασ 

τεμ. 
2 3,00 6,00 24% 

48 Χαρτί κουηίνασ 1000γρ τεμ. 100 2,00 200,00 24% 

49 Χαρτί υγείασ (180γρ.) 24άρι τεμ. 130 11,50 1495,00 24% 

50 Χαρτοπετςζτεσ (80 τεμ 33χ33εκ) τεμ. 90 0,60 54,00 24% 

51 Χειροπετςζτεσ άςπρεσ 
(4000τεμ./κιβ) 

τεμ. 
28 12,50 350,00 24% 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΘΣΕ 

ΣΙΜΘ 
Μ/ΔΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 
ΕΙΔΟΤ 

    ΣΥΝΟΛΟ ΡΟ ΦΡΑ 6% 379,60€ 

     ΣΥΝΟΛΟ ΡΟ ΦΡΑ 13% 12,80€ 

     ΣΥΝΟΛΟ ΡΟ ΦΡΑ 24% 4.232,79€ 

 

    
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ Γ 4.625,19€ 

     ΦΡΑ 6% 22,78€ 

         ΦΡΑ 13% 1,66€ 

     ΦΡΑ 24% 1.015,87€ 

     ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Γ 5.665,50€ 

  

ΟΜΑΓΑ Γ  Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ γηα ηελ Πξσηνβάζκηα 
ρνιηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΘΣΕ 

ΣΙΜΘ 
Μ/ΔΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 
ΕΙΔΟΤ 

1 
Αλάτι πλυντθρίου ροφχων (2,5 
κιλϊν) (Ειδικό ςχολείο) τεμ. 2 4,00 8,00 24% 

2 
Αλάτι πλυντθρίου πιάτων  (2,5 
κιλϊν) (Ειδικό ςχολείο)  τεμ. 2 3,80 7,60 24% 

3 Αλουμινόχαρτο επαγγελμ. (100m) τεμ. 12 6,00 72,00 24% 

4 
Ανταλλακτικά παρκετζηασ ακρυλικό 
40cm τεμ. 3 5,00 15,00 24% 

5 
Ανταλλακτικά παρκετζηασ ακρυλικό 
60cm τεμ. 11 7,00 77,00 24% 

6 
Ανταλλακτικά παρκετζηασ ακρυλικό 
80cm τεμ. 9 9,00 81,00 24% 

7 
Απολυμαντικό επιφανειϊν 
αντιβακτθριδιακό (4 λίτρων) τεμ. 100 10,48 1048,00 6% 

8 
Απολυμαντικό επιφανειϊν 
αντιβακτθριδιακό (750 ml) τεμ. 30 3,63 108,90 6% 

9 Απορρυπαντικό πιάτων (800ml) τεμ. 40 1,35 54,00 24% 

10 Αποφρακτικό ςωλινων (1000ml) τεμ. 70 8,30 581,00 24% 

11 Αραχνόςκουπα επαγγελματικι τεμ. 1 6,00 6,00 24% 

12 Αφαιρετικό μελάνθσ (500ml) τεμ. 5 6,20 31,00 24% 

13 Βαμβάκι (70γρ) τεμ. 132 0,80 105,60 13% 

14 
Βάςθ και ανταλλακτικό κομπλζ για 
παρκετζηα 40cm τεμ. 2 13,50 27,00 24% 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΘΣΕ 

ΣΙΜΘ 
Μ/ΔΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 
ΕΙΔΟΤ 

15 
Βάςθ και ανταλλακτικό κομπλζ για 
παρκετζηα 60cm τεμ. 3 14,50 43,50 24% 

16 
Βάςθ και ανταλλακτικό κομπλζ για 
παρκετζηα 80cm τεμ. 4 16,50 66,00 24% 

17 Γυαλιςτικό πλυντθρίου πιάτων  4lt τεμ. 1 8,10 8,10 24% 

18 
Διάλυμα υποχλωριϊδουσ νατρίου 
(Υγρι απλι χλωρίνθ ) 4 λίτρων τεμ. 273 2,20 600,60 6% 

19 

Διάλυμα υποχλωριϊδουσ νατρίου 
(Υγρι παχφρρευςτθ χλωρίνθ) 4 
λίτρων τεμ. 273 4,00 1092,00 6% 

20 
Εντομοκτόνο για ζρποντα ζντομα 
(300ml) τεμ. 10 3,50 35,00 24% 

21 
Εντομοκτόνο αεροηόλ για ιπτάμενα 
ζντομα (300ml) τεμ. 20 3,50 70,00 24% 

22 
Κάδοσ πλαςτικόσ πεντάλ κουηίνασ 
μεγάλοσ (50lt) τεμ. 20 13,00 260,00 24% 

23 Κάδοσ πλαςτικόσ πεντάλ τουαλζτασ τεμ. 60 5,00 300,00 24% 

24 Κακαριςτικό για πουρί WC (1 λίτρο) τεμ. 250 3,70 925,00 24% 

25 
Κακαριςτικό υγρό λεκάνθσ WC 
(ΡΑΡΙ) (750ml) τεμ. 148 2,00 296,00 24% 

26 Καλακάκια πλαςτικά γραφείου τεμ. 60 2,00 120,00 24% 

27 
Καρότςι ςετ ςφουγγαρίςματοσ 
μεταλλικό με λαβι κομπλζ διπλό τεμ 1 75,00 75,00 24% 

28 
Καρότςι ςετ ςφουγγαρίςματοσ 
μεταλλικό με λαβι κομπλζ μονό τεμ. 1 70,00 70,00 24% 

29 Κεφαλι ςφουγγαρίςτρασ τεμ. 10 2,20 22,00 24% 

30 Κοντάρι πτυςςόμενο 3m τεμ. 1 7,90 7,90 24% 

31 
Κοντάρια μεταλλικά για ςκοφπεσ και 
μικρζσ ςφουγγαρίςτρεσ τεμ. 40 1,10 44,00 24% 

32 

Κοντάρια μεταλλικά για 
ςφουγγαρίςτρεσ μεγάλεσ 
επαγγελματικζσ τεμ. 10 3,80 38,00 24% 

33 
Κουβάσ απλόσ με ςτυπτιρι (12-
16λίτρων) τεμ. 10 4,90 49,00 24% 

34 
Κουβάσ για ςετ ςφουγγαρίςματοσ 
(25 λίτρων) τεμ. 2 15,00 30,00 24% 

35 Λαβι αλουμινίου πρζςασ τεμ. 4 13,50 54,00 24% 

36 Λάςτιχο νεροφ (ποτίςματοσ) 3/4 μζτρο 100 1,30 130,00 24% 

37 
Μεμβράνθ επαγγελματικι τροφίμων 
30cm X 200m τεμ.  52 3,23 167,96 24% 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΘΣΕ 

ΣΙΜΘ 
Μ/ΔΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 
ΕΙΔΟΤ 

38 Ξφςτρα τηαμιϊν τεμ. 40 4,40 176,00 24% 

39 
Οινόπνευμα φωτιςτικό φιάλθ 
(350ml) τεμ. 180 1,00 180,00 24% 

40 Ρανί για τηάμια τεμ. 120 3,10 372,00 24% 

41 Ρετςζτα απορροφθτικι (ρολό 14μ.) τεμ. 80 9,00 720,00 24% 

42 Ριγκάλ για WC τεμ. 60 2,50 150,00 24% 

43 Ρλαςτικι πρζςα ςφουγγαρίςματοσ τεμ. 9 33,00 297,00 24% 

44 
Σακοφλεσ απορριμμάτων γραφείου 
(πακ. 20τεμ.) τεμ. 500 1,50 750,00 24% 

45 
Σακοφλεσ απορριμμάτων μεςαίεσ 
(ςυς.1 κιλοφ 9-10τεμ.) 70*90 κιλά 300 1,80 540,00 24% 

46 
Σακοφλεσ απορριμμάτων μεγάλεσ 
(ςυς.1 κιλοφ 7-8τεμ.) 90*110 κιλά 100 1,80 180,00 24% 

47 Σακοφλεσ αρωματικζσ 52Χ75 10τεμ. τεμ. 500 1,15 575,00 24% 

48 Σαπουνοκικθ τοίχου πλαςτικι τεμ. 8 13,00 104,00 24% 

49 
Σκόνθ κακαρίςματοσ χϊρων υγιεινισ 
(500γρ) τεμ. 140 1,10 154,00 24% 

50 Σκοφπα βεντάλια super τεμ. 20 2,00 40,00 24% 

51 Σκοφπα ψάκινθ με κοντάρι τεμ. 3 4,03 12,09 24% 

52 
Σκουπάκι με φαραςάκι για τα 
τραπεηάκια τεμ. 15 1,95 29,25 24% 

53 Σκοφπεσ πλαςτικζσ τεμ. 30 1,20 36,00 24% 

54 Σφρμα κουηίνασ (60γρ) τεμ. 5 1,40 7,00 24% 

55 Σφουγγαράκια κουηίνασ τεμ. 200 0,40 80,00 24% 

56 
Σφουγγαρίςτρεσ μεγάλεσ 
επαγγελματικζσ (400γρ λευκι) τεμ. 30 3,50 105,00 24% 

57 Σφουγγαρίςτρεσ μικρζσ (250γρ) τεμ. 30 2,50 75,00 24% 

58 
Ταμπλζτεσ πλυντθρίου ροφχων 30 
τεμ. (Ειδικό ςχολείο) τεμ. 20 10,00 200,00 24% 

59 
Τραπεηομάντθλα 1Χ1.30m  μιασ 
χριςθσ κιβϊτιο 200τεμ. τεμ. 70 14,00 980,00 24% 

60 Υγρό αλάτων (500ml) τεμ. 50 1,65 82,50 24% 

61 
Υγρό γενικισ χριςθσ-πατϊματοσ (4 
λίτρων) τεμ. 450 3,23 1453,50 24% 

62 Υγρό κακαριςμοφ χαλιϊν (1λίτρο) τεμ. 10 6,00 60,00 24% 

63 
Υγρό πλυντθρίου ροφχων 25 
μεηοφρεσ (4 λίτρων) (Ειδικό Σχολείο) τεμ. 25 4,84 121,00 24% 

64 
Υγρό πλυντθρίου πιάτων (650 ml) 

τεμ. 1 7,26 7,26 24% 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΘΣΕ 

ΣΙΜΘ 
Μ/ΔΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 
ΕΙΔΟΤ 

(Ειδικό Σχολείο) 4lt 

65 Υγρό τηαμιϊν (1000ml) τεμ. 50 2,00 100,00 24% 

66 Υγρό τηαμιϊν (4 λίτρων) τεμ. 150 3,20 480,00 24% 

67  Yγρό χεριϊν αντλία (500ml) τεμ. 250 1,50 375,00 6% 

68  Yγρό χεριϊν (4 λίτρων) τεμ. 300 4,00 1200,00 6% 

69 Υδροχλωρικό οξφ (450ml) τεμ. 15 0,80 12,00 24% 

70 Φαράςι με κοντάρι πλαςτικό τεμ. 30 2,42 72,60 24% 

71 Φαράςι μεταλλικό τεμ. 10 3,00 30,00 24% 

72 
Χαλάκια ειςόδου με πλάτθ από PVC 
60x40 τεμ. 5 5,00 25,00 24% 

73 Χαρτί κουηίνασ (1.000γρ) τεμ. 620 2,00 1.240,00 24% 

74 Χαρτί υγείασ  (180γρ) 24άρι τεμ. 500 11,50 5750,00 24% 

75 
Χαρτί υγείασ επαγγελματικό (500γρ) 
ςυςκ.12τεμ. τεμ. 200 13,20 2640,00 24% 

76 
Χαρτί υγείασ επαγγελματικό 750 γρ. 
για ςυςκευζσ centrum  τεμ. 40 10,48 419,20 24% 

77 
Χαρτομάντιλα αυτοκινιτου, 
γραφείου 90 φφλλων τεμ. 40 0,80 32,00 24% 

78 
Χειροπετςζτεσ άςπρεσ 
(4000τεμ./κυβ.) ηικ-ηακ τεμ. 140 12,50 1750,00 24% 

79 Ψεκαςτιρι νεροφ ενόσ λίτρου τεμ. 10 1,60 16,00 24% 

    ΣΥΝΟΛΟ ΡΟ ΦΡΑ 6% 4.424,50€ 

     ΣΥΝΟΛΟ ΦΡΑ 13% 105,60€ 

     ΣΥΝΟΛΟ ΡΟ ΦΡΑ 24% 23.824,46€ 

 

    
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ Δ  28.354,56€ 

     ΦΡΑ 6% 265,47€ 

         ΦΡΑ 13% 13,73€ 

     ΦΡΑ 24% 5.717,87€ 

     ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Δ  34.351,63€ 
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ΟΜΑΓΑ Δ  Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ γηα ηελ ρνιηθή 
Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Καζηνξηάο Ν.Π.Γ.Γ. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΘΣΕ 

ΣΙΜΘ 
Μ/ΔΟ 
ΠΡΟ 
ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ 

Φ.Π.Α 
ΕΙΔΟΤ 

1 
Ανταλλακτικά παρκετζηασ ακρυλικό 
40cm τεμ. 4 5,00 20,00 24% 

2 
Ανταλλακτικά  παρκετζηασ ακρυλικό 
60cm τεμ. 3 7,00 21,00 24% 

3 
Ανταλλακτικά παρκετζηασ ακρυλικό 
80cm τεμ. 2 9,00 18,00 24% 

4 
Απολυμαντικό επιφανειϊν 
αντιβακτθριδιακό (4 λίτρων) τεμ. 50 10,48 524,00 6% 

5 
Απολυμαντικό επιφανειϊν 
αντιβακτθριδιακό (750 ml) τεμ. 40 3,63 145,20 6% 

6 Απορρυπαντικό πιάτων (800ml) τεμ. 49 1,35 66,15 24% 

7 Αραχνόςκουπα επαγγελματικι τεμ. 3 6,00 18,00 24% 

8 Αφαιρετικό μελάνθσ (500ml) τεμ. 30 6,20 186,00 24% 

9 Βαμβάκι (70γρ) τεμ. 76 0,80 60,80 13% 

10 
Βάςθ Κομπλζ με ανταλλακτικό για 
παρκετζηα 40cm τεμ. 4 13,50 54,00 24% 

11 
Βάςθ κομπλζ με ανταλλακτικό για 
παρκετζηα 60cm τεμ. 3 14,50 43,50 24% 

12 
Βάςθ κομπλζ με ανταλλακτικό για 
παρκετζηα 80cm τεμ. 1 16,50 16,50 24% 

13 
Διάλυμα υποχλωριϊδουσ νατρίου 
(Υγρι απλι χλωρίνθ ) 4 λίτρων τεμ. 273 2,20 600,60 6% 

14 

Διάλυμα υποχλωριϊδουσ νατρίου 
(Υγρι παχφρρευςτθ χλωρίνθ) 4 
λίτρων τεμ. 273 4,00 1092,00 6% 

15 
Εντομοκτόνο για ζρποντα ζντομα 
(300ml) τεμ. 8 3,50 28,00 24% 

16 
Εντομοκτόνο για ιπτάμενα ζντομα 
(300ml) τεμ. 8 3,50 28,00 24% 

17 
Κάδοσ πλαςτικόσ πεντάλ κουηίνασ 
μεγάλοσ (50lt) τεμ. 9 13,00 117,00 24% 

18 Κάδοσ πλαςτικόσ πεντάλ τουαλζτασ τεμ. 40 5,00 200,00 24% 

19 Κακαριςτικό για πουρί WC (1 λίτρο) τεμ. 220 3,70 814,00 24% 

20 
Κακαριςτικό υγρό λεκάνθσ WC 
(ΡΑΡΙ) (750ml) τεμ. 150 2,00 300,00 24% 

21 Καλακάκια πλαςτικά γραφείου τεμ. 30 2,00 60,00 24% 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΘΣΕ 

ΣΙΜΘ 
Μ/ΔΟ 
ΠΡΟ 
ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ 

Φ.Π.Α 
ΕΙΔΟΤ 

22 
Καρότςι ςετ ςφουγγαρίςματοσ 
μεταλλικό με λαβι κομπλζ διπλό τεμ. 1 75,00 75,00 24% 

23 
Καρότςι ςετ ςφουγγαρίςματοσ 
μεταλλικό με λαβι κομπλζ μονό  τεμ. 2 70,00 140,00 24% 

24 Κεφαλι ςφουγγαρίςτρασ τεμ. 10 2,20 22,00 24% 

25 Κοντάρι πτυςςόμενο 3m τεμ. 1 7,90 7,90 24% 

26 
Κοντάρια μεταλλικά για ςκοφπεσ 
και μικρζσ ςφουγγαρίςτρεσ τεμ. 20 1,10 22,00 24% 

27 

Κοντάρια μεταλλικά για 
ςφουγγαρίςτρεσ μεγάλεσ 
επαγγελματικζσ τεμ. 10 3,80 38,00 24% 

28 
Κουβάσ απλόσ με ςτυπτιρι (12-
16λίτρων) τεμ. 18 4,90 88,20 24% 

29 
Κουβάσ για ςετ ςφουγγαρίςματοσ 
(25λίτρων) τεμ. 6 15,00 90,00 24% 

30 Λαβι αλουμινίου πρζςασ τεμ. 1 13,50 13,50 24% 

31 Λάςτιχο νεροφ (ποτίςματοσ) 3/4 μζτρο 50 1,30 65,00 24% 

32 
Μεμβράνθ επαγγελματικι 
τροφίμων 30cm X 200m τεμ.  52 3,23 167,96 24% 

33 Ξφςτρα τηαμιϊν τεμ. 16 4,40 70,40 24% 

34 
Οινόπνευμα φωτιςτικό φιάλθ 
(350ml) τεμ. 250 1,00 250,00 24% 

35 Ρανί για τηάμια τεμ. 111 3,10 344,10 24% 

36 Ρετςζτα απορροφθτικι (ρολό 14μ.) τεμ. 50 9,00 450,00 24% 

37 Ριγκάλ για WC τεμ. 30 2,50 75,00 24% 

38 Ρλαςτικι πρζςα ςφουγγαρίςματοσ τεμ. 1 33,00 33,00 24% 

39 
Σακοφλεσ απορριμμάτων γραφείου 
(πακ. 20τεμ.) τεμ. 420 1,50 630,00 24% 

40 
Σακοφλεσ απορριμμάτων μεςαίεσ 
(ςυς.1 κιλοφ 9-10τεμ.) 70*90 κιλά 200 1,80 360,00 24% 

41 
Σακοφλεσ απορριμμάτων μεγάλεσ 
(ςυς.1 κιλοφ 7-8τεμ.) 90*110 κιλά 100 1,80 180,00 24% 

42 Σακοφλεσ αρωματικζσ 52Χ75 10τεμ. τεμ. 220 1,15 253,00 24% 

43 
Σκόνθ κακαρίςματοσ χϊρων 
υγιεινισ (500γρ) τεμ. 100 1,10 110,00 24% 

44 Σκοφπα βεντάλια super τεμ. 30 2,00 60,00 24% 

45 Σκοφπεσ πλαςτικζσ τεμ. 35 1,20 42,00 24% 

46 Σκοφπεσ ψάκινεσ με κοντάρι τεμ. 2 4,03 8,06 24% 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΘΣΕ 

ΣΙΜΘ 
Μ/ΔΟ 
ΠΡΟ 
ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ 

Φ.Π.Α 
ΕΙΔΟΤ 

47 Σφρμα κουηίνασ (60γρ.) τεμ. 20 1,40 28,00 24% 

48 Σφουγγαράκια κουηίνασ τεμ. 130 0,40 52,00 24% 

49 
Σφουγγαρίςτρεσ μεγάλεσ 
επαγγελματικζσ (400γρ λευκι) τεμ. 35 3,50 122,50 24% 

50 Σφουγγαρίςτρεσ μικρζσ (250γρ) τεμ. 35 2,50 87,50 24% 

51 Υγρό αλάτων (500ml) τεμ. 120 1,65 198,00 24% 

52 
Υγρό γενικισ χριςθσ-πατϊματοσ (4 
λίτρων) τεμ. 610 3,23 1970,30 24% 

53 Υγρό τηαμιϊν (1000 ml)  τεμ. 58 2,00 116,00 24% 

54 Υγρό τηαμιϊν (4 λίτρων) τεμ. 210 3,20 672,00 24% 

55 Yγρό χεριϊν αντλία 500ml τεμ 120 1,50 180,00 6% 

56 Υγρό χεριϊν 4lt τεμ 260 4,00 1040,00 6% 

57 Υδροχλωρικό οξφ (450ml) τεμ. 24 0,80 19,20 24% 

58 Φαράςι με κοντάρι πλαςτικό τεμ. 20 2,42 48,40 24% 

59 Φαράςι μεταλλικό τεμ. 15 3,00 45,00 24% 

60 Χαρτί κουηίνασ (1000γρ) τεμ. 585 2,00 1170,00 24% 

61 Χαρτί υγείασ  (180)γρ 24άρι τεμ. 380 11,50 4370,00 24% 

62 
Χαρτί υγείασ επαγγελματικό 
(500γρ) ςυςκ.12τεμ. τεμ. 100 13,20 1320,00 24% 

63 
Χειροπετςζτεσ άςπρεσ 
(4000τεμ./κυβ.)ηικ-ηακ τεμ. 230 12,50 2875,00 24% 

    ΣΥΝΟΛΟ ΡΟ ΦΡΑ 6% 3.581,80€ 

     ΣΥΝΟΛΟ ΡΟ ΦΡΑ 13%   60,80€ 

     ΣΥΝΟΛΟ ΡΟ ΦΡΑ 24% 18.679,17€ 

 

    
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ Ε  22.321,77€ 

     ΦΡΑ 6% 214,91€ 

 

        
  ΦΡΑ 

13%  7,90€ 

     ΦΡΑ 24% 4.483,00€ 

     ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Ε 27.027,58€ 
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ΟΜΑΓΑ Σ  Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ γηα ην Γεκνηηθό Ωδείν 
Καζηνξηάο «Γεκήηξηνο Μπατξαθηάξεο & νπιηάλα Πεηζάιληθνπ Μπατξαθηάξε» 
Ν.Π.Γ.Γ. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΘΣΕ 

ΣΙΜΘ 
Μ/ΔΟ 

ΠΡΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ 
ΦΠΑ 

ΕΙΔΟΤ 

1 ΑΝΤΙΒΑΚΤΘΙΔΙΑΚΟ – 
ΑΝΤΙΣΘΡΤΙΚΟ ΣΡΕΫ 750ML τεμ 5 3,63 18,15 6% 

2 ΑΝΤΙΒΑΚΤΘΙΔΙΑΚΟ – 
ΑΡΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΟ 
ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ (4 ΛΙΤΩΝ) τεμ 5 10,48 52,40 6% 

3 ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΡΟΧΛ. ΝΑΤΙΟΥ 
(ΧΛΩΙNH ΡΑΧΥΕΥΣΤH 4 lit) τεμ 7 4,00 28,00 6% 

4 ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΡΟΧΛΩ. 
ΝΑΤΙΟΥ (ΧΛΩΙΝΘ ΑΡΛΘ 4 
ΛΙΤΩΝ) τεμ 10 2,20 22,00 6% 

5 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ 
ΕΡΟΝΤΑ ΕΝΤΟΜΑ (300 ML) τεμ 7 3,50 24,50 24% 

6 ΚOYBAΔAKIA ΡΛΑΣΤΙΚΑ 
ΜΡΑΝΙΟΥ ΜΕ ΡΕΝΤΑΛ τεμ 10 5,00 50,00 24% 

7 ΜΕΜΒΑΝΘ 
ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΔΙΑΦΑΝΘΣ 
30 ΕΚ. ΤΩΝ 200 ΜΕΤΩΝ τεμ 3 3,23 9,69 24% 

8 ΡΕΤΣΕΤΑ ΑΡΟΟΦΟΘΤΙΚΘ 
ΟΛΟ (14 Μ ) τεμ 2 9,00 18,00 24% 

9 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ 
ΜΕ ΚΟΔΟΝΙ (52*75 ΤΩΝ 10 
ΤΕΜ) τεμ 30 1,10 33,00 24% 

10 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ 
ΓΑΦΕΙΟΥ (ΡΑΚ 20 ΤΕΜ) τεμ 120 1,50 180,00 24% 

11 ΣΚΟΥΡΑ ΡΛΑΣΤΙΚΘ τεμ 2 1,20 2,40 24% 

12 ΣΦΟΥΓΓΑΑΚΙΑ ΚΟΥΗΙΝΑΣ τεμ 6 0,40 2,40 24% 

13 ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΤΕΣ ΜΙΚΕΣ 
(250 Γ) τεμ 2 2,50 5,00 24% 

14 ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ  
ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ (400 Γ 
ΛΕΥΚΘ) τεμ 1 3,50 3,50 24% 

15 ΥΓΟ ΧΕΙΩΝ 4λτ 
τεμ 1 4,00 4,00 6% 

16 ΥΓΟ ΓΕΝΙΚΘΣ ΧΘΣΘΣ-
ΡΑΤΩΜΑΤΟΣ (4 ΛΙΤΩΝ) τεμ 5 3,23 16,15 24% 

17 ΧΑΤΙ ΚΟΥΗΙΝΑΣ  1000γρ τεμ 20 2,00 40,00 24% 

18 ΧΕΙΟΡΕΤΣΕΤΕΣ ΑΣΡΕΣ  
(4000ΤΕΜ/ΚΙΒΩΤΙΟ) ΗΙΚ-ΗΑΚ τεμ 5 12,50 62,50 24% 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΘΣΕ 

ΣΙΜΘ 
Μ/ΔΟ 

ΠΡΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ 
ΦΠΑ 

ΕΙΔΟΤ 

19 ΧΑΤΙ ΥΓΕΙΑΣ (180 Γ) 24άρι τεμ 6 11,50 69,00 24% 

20 ΨΕΚΑΣΤΘΙΑ ΝΕΟΥ 1 
ΛΙΤΟΥ τεμ 8 1,60 12,80 24% 

  ΣΥΝΟΛΟ ΡΟ ΦΡΑ 6% 124,55€ 

   ΣΥΝΟΛΟ ΡΟ ΦΡΑ 24% 528,94€ 

   ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ ΟΜΑΔΑ Σ  653,49€ 

   ΦΡΑ 6% 7,47€ 

   ΦΡΑ 24% 126,95€ 

   ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Σ  787,91€ 

 

  

 

                         ΤΝΣΑΧΘΘΚΕ                                                          ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ 

    Καςτοριά     12-11-2020                                       Καςτοριά     12-11-2020                            

 Θ  Αρμόδια υπάλλθλοσ                                      Θ α/α Προϊςταμζνθ Δ/νςθσ 

 

           ΜΑΤΡΟΔΘΜΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ                                        ΠΕΣΜΕΗΑ ΜΑΓΔΑΛH 

 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α 6% 11.640,45€ 

 ΤΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α 13% 259,20€ 

 ΤΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α 24% 93.594,24€ 

  ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.  105.493,89€ 

 ΦΠΑ 6% 698,43€ 

       ΦΠΑ 13% 33,69€ 

 ΦΠΑ 24% 22.462,63€ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  128.688,64€ 

 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΙΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΤΠΡΔΠΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ  

ΓΗΜΟΤ ΚΑΣΟΡΙΑ, ΣΟΤ Ν.Π.Γ.Γ, ΣΟΤ  Ν.Π.Ι.Γ. «ΟΡΔΣΔΙΑ» ΚΑΙ ΣΩΝ ΥΟΛΙΚΩΝ 

 ΔΠΙΣΡΟΠΩΝ Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

                                            ΤΝΟΛΟ  ΟΜΑΓΩΝ Α+Β+Γ+Γ+Δ +Σ :  128.688,64€  
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ΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΕΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 1ο – Αντικείμενο τθσ προμικειασ 

Θ ςυγγραφι αυτι αφορά τθν ανάδειξθ προμθκευτϊν - χορθγθτϊν για τθν «Ρρομικεια ειδϊν 

κακαριότθτασ και ευπρεπιςμοφ», προχπολογιςμοφ δαπάνθσ  128.688,64€ (ςυμπεριλαμβανομζνου του 

ΦΡΑ 6%,13%,24%), για τισ ανάγκεσ των Δθμοτικϊν κτιρίων του Διμου Καςτοριάσ, του Νομικοφ Ρροςϊπου 

Κοινωνικισ Ρροςταςίασ, Αλλθλεγγφθσ, Ραιδείασ και Ακλθτιςμοφ του Διμου Καςτοριάσ Ν.Ρ.Δ.Δ., τθσ 

Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ Διμου Καςτοριάσ «ΟΕΣΤΕΙΑΣ» Ν.Ρ.Ι.Δ., τθσ Σχολικισ Επιτροπισ Ρρωτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ Καςτοριάσ Ν.Ρ.Δ.Δ., τθσ Σχολικισ Επιτροπισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Καςτοριάσ 

Ν.Ρ.Δ.Δ. και του Δθμοτικοφ Ωδείου Καςτοριάσ «Δθμιτριοσ Μπαϊρακτάρθσ & Σουλτάνα Ρετςάλνικου 

Μπαϊρακτάρθ» Ν.Ρ.Δ.Δ. για χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) ζτουσ. 

ΑΡΘΡΟ 2ο – Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

Θ διενζργεια του διαγωνιςμοφ και θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ γίνεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ: 

α) Του Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147Α /8-8-2016) 

β) Του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – 

Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87Α /7-6-2010) και του Ν.4111/13 (ΦΕΚ Αϋ18) 

γ)τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ 

ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 

Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

δ)τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 
(Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)» 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο - υμβατικά τεφχθ 

Συμβατικά τεφχθ κατά ςειρά ιςχφοσ είναι: 

1) Θ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ 

2) Θ παροφςα μελζτθ 

3) Οικονομικι προςφορά 

ΑΡΘΡΟ 4ο - Σρόποσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΔΗΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ , 
ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ & 
ΑΠΟΘΗΚΗ 
 
 
 

 
 
 
 
 
         Αριθμός Μελέτης    33/2020 
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Θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ κα πραγματοποιθκεί με τουσ όρουσ που κα κακορίςει θ Οικονομικι Επιτροπι 

κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 72 του Ν. 3852/10 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ». 

Θ προμικεια αφορά τον Διμο Καςτοριάσ και τα Νομικά του Ρρόςωπα, είναι ενιαία ωσ προσ τθν 

διαδικαςία τθσ και ξεχωριςτι ωσ προσ τθν υλοποίθςθ τθσ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο – Σιμζσ προςφορϊν 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν οικονομικι προςφορά για μία ι περιςςότερεσ «ομάδεσ», για 

τθ ςυνολικι όμωσ προκθρυχκείςα ποςότθτα κάκε «ομάδασ». 

Απόρριψθ ενόσ ι περιςςοτζρων ειδϊν μιασ «ομάδασ» επιφζρει αυτόματα τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ 

ολόκλθρθσ τθσ «ομάδασ».  

Ραρζχεται θ δυνατότθτα ςε κάποια είδθ θ προςφερόμενθ τιμι να υπερβαίνει τθν ενδεικτικι τιμι,  όμωσ 

δεν μπορεί θ προςφερόμενθ τιμι για το ςφνολο κάκε ομάδασ να υπερβαίνει τθν ςυνολικι ενδεικτικι τιμι 

τθσ αντίςτοιχθσ ομάδασ θ οποία προκφπτει από τον ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ. 

Οι τιμζσ προςφοράσ δεςμεφουν του ςυμμετζχοντεσ για εκατόν πενιντα (150) θμζρεσ, προςμετροφμενεσ 

από τθν  επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν του Διαγωνιςμοφ. 

ΑΡΘΡΟ 6ο – φμβαςθ 

Ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ, μετά τθν κατά το νόμο ζγκριςθ του αποτελζςματοσ αυτισ, υποχρεοφται να 

προςζλκει ςε οριςμζνο τόπο και χρόνο, εντόσ δζκα (10) θμερϊν, για να υπογράψει τθ ςφμβαςθ και να 

κατακζςει τθν κατά το άρκρο 7 τθσ παροφςθσ, εγγφθςθ για τθν καλι εκτζλεςθ αυτισ. 

Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει μζςα ςτθν προαναφερόμενθ χρονικι προκεςμία 

να υπογράψει τθν ςχετικι ςφμβαςθ, και δεν κατακζςει τθν κατά το επόμενο άρκρο εγγφθςθ, κθρφςςεται 

υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ που ζγινε ςτο όνομα του και από κάκε δικαίωμα που 

απορρζει από αυτι, με απόφαςθ Δ.Σ. (φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου) ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 7ο – Σόποσ και χρόνοσ παράδοςθσ 

Τόποσ παράδοςθσ: Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να λάβει όλα τα κατάλλθλα μζτρα για τθ 

μεταφορά και παράδοςθ των ειδϊν ςτουσ χϊρουσ που κα υποδείξει θ Υπθρεςία επί του εδάφουσ. Επίςθσ 

είναι υπεφκυνοσ για κάκε ηθμία που πικανόν κα γίνει από υπαιτιότθτα του προςωπικοφ του ι άλλου, 

μζχρι τθσ παράδοςθσ αυτϊν. 

Χρόνοσ παράδοςθσ: Θ παράδοςθ των υλικϊν κα γίνει ςταδιακά, ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ κάκε 

υπθρεςίασ, ςε διάςτθμα ενόσ ζτουσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ι μζχρι τθν εξάντλθςθ αυτισ. Ο 

προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να παραδίδει τα υλικά εντόσ δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν 

ειδοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ.  

ΑΡΘΡΟ 8ο – Εγγφθςθ ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ 

1. Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ 

Οι διαγωνιηόμενοι ζχουν τθν υποχρζωςθ μαηί με τα δικαιολογθτικά τθσ προςφοράσ να προςκομίςουν και 

εγγυθτικι επιςτολι, αναγνωριςμζνθσ τράπεηασ ι γραμμάτιο του Τ.Ρ.&.Δ για ποςό ίςο με το 2% του 

προχπολογιςμοφ χωρίσ το ΦΡΑ για τθν ομάδα ι ομάδεσ που λαμβάνουν μζροσ, θ οποία πρζπει να ζχει 

ιςχφ για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ .Θ εγγυθτικι επιςτολι 

ςυμμετοχισ κα είναι ςυνταγμζνθ κατά τον τφπο που ιςχφει ςτο Δθμόςιο. 
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2. Εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ 

Ο ανάδοχοσ ςτο όνομα του οποίου κα κατακυρωκεί θ δθμοπραςία υποχρεοφται να αντικαταςτιςει τθν 

εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό, με εγγφθςθ ίςθ προσ 5% του ςυμβατικοφ προχπολογιςμοφ χωρίσ 

το Φ.Ρ.Α. Θ εγγφθςθ επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κα πρζπει να κατατεκεί πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

ι κατά τθν υπογραφι αυτισ. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κα πρζπει να είναι ςυνταγμζνθ κατά 

τον τφπο που ιςχφει ςτο Δθμόςιο. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτον προμθκευτι μετά τθν 

οριςτικι και ποιοτικι παραλαβι των υλικϊν και φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων των 

ςυμβαλλομζνων. 

ΑΡΘΡΟ 9ο - Κιρυξθ προμθκευτι εκπτϊτου – Κυρϊςεισ  

1. Ο προμθκευτισ που δεν προςζρχεται μζςα ςτθν προκεςμία που του ορίςτθκε για να υπογράψει τθ 

ςχετικι ςφμβαςθ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ που ζγινε ςτο όνομά του και 

από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτι, με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου φςτερα από 

γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου. 

2. Με τθν ίδια διαδικαςία ο προμθκευτισ κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμά 

του, που απορρζει από αυτι, εφόςον δεν παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά, μζςα ςτον 

ςυμβατικό χρόνο ι ςτο χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 

του Ν.4412/2016. 

3. Ο προμθκευτισ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι τθ ςφμβαςθ όταν: 

α) Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν παραδόκθκε ι αντικαταςτάκθκε με ευκφνθ του φορζα. 

β) Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

4. Στον προμθκευτι που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ςφμβαςθ, επιβάλλονται με 

απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 

υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά ι διαηευτικά, οι κυρϊςεισ του 

άρκρου 203 του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 10ο – Προςωρινι και οριςτικι παραλαβι 

1. Θ παραλαβι των υλικϊν κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 221 του Ν.4412/2016, από τθν 

αρμόδια τριμελι επιτροπι. 

2. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία για τθν παραλαβι δεν χρειάηεται χρόνοσ για να διαπιςτωκοφν τυχόν 

ατζλειεσ, κα ςυντάςςεται ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ ι απόρριψθσ τθσ προμικειασ. 

ΑΡΘΡΟ 11ο – Φόροι, Σζλθ, Κρατιςεισ 

Τον προμθκευτι βαρφνουν εξ' ολοκλιρου τα ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ τθσ δθμοπραςίασ, κακϊσ 

και κάκε νόμιμθ ι νζα κράτθςθ άγνωςτθ μζχρι ςιμερα που κα εμφανιςκεί κατά το διάςτθμα από τθν 

ςφνταξθ τθσ παροφςασ μελζτθσ μζχρι τθν θμερομθνία που κα γίνει ο διαγωνιςμόσ. Σε περίπτωςθ 

ανάδειξθσ περιςςότερων προμθκευτϊν, τα ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ τθσ δθμοπραςίασ κα 

βαρφνουν αναλογικά τον κακζνα. 

ΑΡΘΡΟ 12ο – Αναπροςαρμογι τιμϊν προςφοράσ 

Οι τιμζσ προςφοράσ ςε καμία αναπροςαρμογι δεν υπόκεινται για οποιοδιποτε λόγο ι αιτία, αλλά 

παραμζνουν ςτακερζσ και αμετάβλθτεσ μζχρι το τζλοσ τθσ ςυμβατικισ χρονικισ περιόδου. 

 

 

 

 

 

20PROC007936393 2020-12-28



72 

 

 

 

                         ΤΝΣΑΧΘΘΚΕ                                                          ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ 

    Καςτοριά     12-11-2020                                       Καςτοριά     12-11-2020                             

 Θ  Αρμόδια υπάλλθλοσ                                      Θ α/α Προϊςταμζνθ Δ/νςθσ 

   

 

                      

       ΜΑΤΡΟΔΘΜΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ                                           ΠΕΣΜΕΗΑ ΜΑΓΔΑΛHΝΘ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΔΗΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ , 
ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ & 
ΑΠΟΘΗΚΗ 
 
 
 

 
 
 
 
 
                   Αριθμός Μελέτης         33/2020 
 

 

 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

                                             

ΟΜΑΓΑ Α. Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ γηα ηνλ Γήκν 
Καζηνξηάο 

 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ Μ/Μ 
ΠΟΟΣΘ

ΣΕ 
ΣΙΜΘ Μ/ΔΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 
ΕΙΔΟΤ 

1 
Απορρυπαντικό πιάτων (4 
λίτρων) τεμ. 42 

  

24% 

2 Αραχνόςκουπα οβάλ οικιακι τεμ. 10 

  

24% 

3 Αραχνόςκουπα επαγγελματικι τεμ. 2 

  

24% 

4 
Βάςθ για γουνάκι πλφςεωσ 
τηαμιϊν 35cm τεμ. 1 

  

24% 

5 
Γάντια πλαςτικά (οικιακισ 
χριςθσ) ηεφγοσ 20 

  

24% 

6 Γουνάκι πλφςεωσ τηαμιϊν 35cm τεμ. 2 

  

24% 

7 

Διάλυμα υποχλωριϊδουσ 
νατρίου (Υγρι απλι χλωρίνθ ) 4 
λίτρων τεμ. 300 

  

6% 

8 

Διάλυμα υποχλωριϊδουσ 
νατρίου Χλωρίνθ παχφρευςτθ 
(4 λίτρων) τεμ. 140 

  

6% 

9 
Εντομοκτόνο αεροηόλ για 
ιπτάμενα ζντομα (300ml) τεμ. 16 

  

24% 

10 
Εντομοκτόνο για ζρποντα 
ζντομα (300ml) τεμ. 16 

  

24% 

11 
Θικθ επιτοίχια για 
χειροπετςζτεσ ηικ-ηακ τεμ. 2 

  

24% 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ Μ/Μ 
ΠΟΟΣΘ

ΣΕ 
ΣΙΜΘ Μ/ΔΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 
ΕΙΔΟΤ 

12 
Ιατρικόσ ρολόσ 60εκ*50μ 
(6τεμ/κιβϊτιο) τεμ. 1 

  

24% 

13 
Κακαριςτικό για πουρί WC 
(1λίτρο) τεμ. 40 

  

24% 

14 
Κακαριςτικό υγρό λεκάνθσ WC 
(ΡΑΡΙ) (750ml) τεμ. 40 

  

24% 

15 Καλακάκι πλαςτικό γραφείου τεμ. 15 

  

24% 

16 
Καλάκι απορριμμάτων γίγασ 
50lt τεμ. 6 

  

24% 

17 
Κανάλι υαλοκακαριςτιροσ 
35εκ τεμ. 2 

  

24% 

18 

Καρότςι ςετ ςφουγγαρίςματοσ 
μεταλλικό με λαβι κομπλζ 
διπλό τεμ. 1 

  

24% 

19 

Καρότςι ςετ ςφουγγαρίςματοσ 
μεταλλικό με λαβι κομπλζ 
μονό τεμ. 1 

  

24% 

20 Κεφαλι ςφουγγαρίςτρασ  τεμ. 2 

  

24% 

21 Κοντάρι κϊνοσ 1,3μ. τεμ. 1 

  

24% 

22 
Κοντάρι αραχνόςκουπασ οβάλ 
οικιακισ τεμ. 10 

  

24% 

23 

Κοντάρι πτυςςόμενο για 
αραχνόςκουπα οικιακισ 
χριςθσ τεμ. 1 

  

24% 

24 

Κοντάρια μεταλλικά για 
ςκοφπεσ και μικρζσ 
ςφουγγαρίςτρεσ τεμ. 60 

  

24% 

25 

Κοντάρια μεταλλικά για 
ςφουγγαρίςτρεσ μεγάλεσ 
επαγγελματικζσ  τεμ. 4 

  

24% 

26 Κοντάρια ξφλινα τεμ. 35 

  

24% 

27 
Κουβάσ απλόσ με ςτυπτιρι (12-
16λίτρων) τεμ. 35 

  

24% 

28 
Κουβάσ για ςετ 
ςφουγγαρίςματοσ (25λίτρων) τεμ. 2 

  

24% 

29 Λαβι αλουμινίου πρζςασ τεμ. 2 

  

24% 

30 Λαβι υαλοκακαριςτιροσ τεμ. 2 

  

24% 

31 
Λάςτιχο υαλοκακαριςτιροσ 
35εκ τεμ. 2 

  

24% 

32 Μωρομάντθλα (120τμχ) τεμ. 100 

  

24% 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ Μ/Μ 
ΠΟΟΣΘ

ΣΕ 
ΣΙΜΘ Μ/ΔΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 
ΕΙΔΟΤ 

33 
Ρανί ανταλλακτικό για τθν 
παρκετζηα 40cm τεμ. 1 

  

24% 

34 
Ραρκετζηα κομπλζ (για 
ςφουγγάριςμα) 40cm  τεμ. 1 

  

24% 

35 
Ρετςζτα απορροφθτικι (ρολό 
14μ.) τεμ. 9 

  

24% 

36 Ριγκάλ για WC τεμ. 16 

  

24% 

37 
Ρλαςτικι πρζςα 
ςφουγγαρίςματοσ τεμ. 5 

  

24% 

38 
Σακοφλεσ απορριμμάτων 
γραφείου (πακ.20τεμ.) τεμ. 250 

  

24% 

39 

Σακοφλεσ απορριμμάτων 
μεγάλεσ (ςυς.1 κιλοφ 7-8τεμ.) 
90*110 κιλά 2260 

  

24% 

40 

Σακοφλεσ απορριμμάτων 
μεςαίεσ (ςυς.1 κιλοφ 9-10τεμ.) 
70*90 κιλά 1780 

  

24% 

41 
Σακοφλεσ ειδικζσ για εξωτερικά 
καλακάκια απορρ/των  κιλά 220 

  

24% 

42 

Σακοφλεσ ειδικζσ για εξωτερικά 
καλακάκια απορ/των (ρολό) 
53cm*79cm τεμ. 2200 

  

24% 

43 
Σκαλόςκαμπο με 4 ςκαλοπάτια 
(πλατφ ςκαλί) μεταλλικό τεμ. 1 

  

24% 

44 
Σκόνθ κακαριςμοφ χϊρων 
υγιεινισ (500 γρ.) τεμ. 30 

  

24% 

45 Σκοφπεσ πλαςτικζσ τεμ. 50 

  

24% 

46 
Σκοφπεσ πλαςτικζσ ειδικζσ 
ψάκασ τεμ. 100 

  

24% 

47 Σκοφπεσ ψάκινεσ με κοντάρι τεμ. 10 

  

24% 

48 Σφουγγαράκια κουηίνασ τεμ. 230 

  

24% 

49 Σφουγγάρια μπάνιου τεμ. 22 

  

24% 

50 
Σφουγγαρίςτρα μεγάλθ 
επαγγελματικι (400γρ. Λευκι) τεμ. 8 

  

24% 

51 Σφουγγαρίςτρεσ μικρζσ (250γρ) τεμ. 55 

  

24% 

52 Τιναχτιρι πλαςτικό τεμ. 5 

  

24% 

53 Τςάντεσ νάιλον κιλά 50 

  

24% 

54 
Υγρό γενικισ χριςθσ-
πατϊματοσ (4 λίτρων) τεμ. 194 

  

24% 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ Μ/Μ 
ΠΟΟΣΘ

ΣΕ 
ΣΙΜΘ Μ/ΔΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 
ΕΙΔΟΤ 

55 Υγρό τηαμιϊν (4 λίτρων) τεμ. 60 

  

24% 

56 Υγρό χεριϊν  4lt  τεμ. 45 

  

6% 

57 Φαράςι πλαςτικό τεμ. 30 

  

24% 

58 Φαράςι μεταλλικό  τεμ. 5 

  

24% 

59 Χαρτί κουηίνασ (1.000 γρ.) τεμ. 530 

  

24% 

60 

Χαρτί ρολό μεγάλο 
βιομθχανικό  Συςκευαςία 
2*4,5Kg τεμ. 9 

  

24% 

61 Χαρτί υγείασ (180γρ.) 24άρι τεμ. 300 

  

24% 

62 
Χειροπετςζτεσ άςπρεσ (4000 
τεμ./κιβ.) ηικ-ηακ τεμ. 130 

  

24% 

    ΣΥΝΟΛΟ ΡΟ ΦΡΑ 6% 

      ΣΥΝΟΛΟ ΡΟ ΦΡΑ 24% 

  

    
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ Α  

      ΦΡΑ 6% 

      ΦΡΑ 24% 

      ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α  

   

 

 

 

 

 

ΟΜΑΓΑ Β  Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ γηα ην Ννκηθό 
Πξόζσπν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Αιιειεγγύεο, Παηδείαο θαη Αζιεηηζκνύ ηνπ 
Γήκνπ Καζηνξηάο Ν.Π.Γ.Γ.  

 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΘΣΑ 

ΣΙΜΘ 
Μ/ΔΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ  

ΤΝΟΛΟ 
ΠΡΟ 
ΦΠΑ  ΦΠΑ  

1 
Αεροςτόπ φαρδφ 
(1mX38mm) τεμ. 50 

  

24% 

2 
Αλάτι πλυντθρίου πιάτων 
(2,5κιλϊν) τεμ. 50 

  

24% 

3 Αλουμινόχαρτο (100m) τεμ. 80 

  

24% 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΘΣΑ 

ΣΙΜΘ 
Μ/ΔΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ  

ΤΝΟΛΟ 
ΠΡΟ 
ΦΠΑ  ΦΠΑ  

4 
Αντικολλθτικό χαρτί 50m x 
45cm τεμ. 50 

  

24% 

5 
Απορρυπαντικό πιάτων  (4 
λίτρων) τεμ. 100 

  

24% 

6 

Απορρυπαντικό πλυντθρίου 
πιάτων ςε ταμπλζτεσ (40-
50τεμ) 

τεμ. 100 

  

24% 

7 

Απορρυπαντικό πλυντθρίου 
πιάτων (4 λίτρων) 

τεμ. 100 

  

24% 

8 

Αραχνόςκουπα 
επαγγελματικι 

τεμ. 40 

  

24% 

9 Βαμβάκι (70γρ) τεμ. 100 

  

13% 

10 

Γάντια πλαςτικά ηευγάρι 
κουηίνασ ( Μζγεκοσ M) 

τεμ. 100 

  

24% 

11 

Γάντια πλαςτικά ηευγάρι 
κουηίνασ ( Μζγεκοσ L ) 

τεμ. 100 

  

24% 

12 

Γάντια πλαςτικά ηευγάρι 
κουηίνασ ( Μζγεκοσ XL ) 

Τεμ. 100 

  

24% 

13 

Γυαλιςτικό -Λαμπρυντικό  
πλυντθρίου πιάτων (4 
λίτρων) τεμ. 110 

  

24% 

14 

Διάλυμα υποχλωριϊδουσ 
νατρίου (Υγρι απλι χλωρίνθ 
) 4 λίτρων ΛΕΜΟΝΙ τεμ 150 

  

6% 

15 

Διάλυμα υποχλωριϊδουσ 
νατρίου (Υγρι παχφρρευςτθ 
χλωρίνθ) 4 λίτρων τεμ 300 

  

6% 

16 

Εντομοκτόνο αεροηόλ για 
ιπτάμενα ζντομα (300ml) 

τεμ. 50 

  

24% 

17 

Εντομοκτόνο για ζρποντα 
ζντομα (300ml) τεμ. 50 

  

24% 

18 

Ιατρικό ρολό 
60εκ.*50μ.(6τεμ./κιβϊτιο) 

τεμ. 50 

  

24% 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΘΣΑ 

ΣΙΜΘ 
Μ/ΔΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ  

ΤΝΟΛΟ 
ΠΡΟ 
ΦΠΑ  ΦΠΑ  

19 

Κακαριςτικό φοφρνου (450-
500ml) 

τεμ. 50 

  

24% 

20 

Καλακάκια πλαςτικά 
γραφείου 

τεμ. 30 

  

24% 

21 

Καλάκι απορριμμάτων γίγασ 
50 lt με μθχανιςμό τεμ. 20 

  

24% 

22 

Καλαμάκια πλαςτικά 
ςπαςτά (100τεμ) 

τεμ. 100 

  

24% 

23 Κοντάρι με δαγκάνα τεμ. 10 

  

24% 

24 
Κοντάρι πτυςςόμενο (3m) 

τεμ. 10 

  

24% 

25 

Κοντάρια μεταλλικά για 
ςφουγγαρίςτρεσ και 
ςκοφπεσ 

τεμ. 20 

  

24% 

26 
Κουβαδάκια μπάνιου 5lt 

τεμ. 30 

  

24% 

27 

Κουβάσ απλόσ με κζςθ για 
ςτφψιμο  (12-16λίτρων) 

τεμ. 15 

  

24% 

28 
Κρζμα κακαριςμοφ (500ml) 

τεμ. 50 

  

24% 

29 

Λευκαντικό πλυντθρίου 
ροφχων (500gr) 

τεμ.  50 

  

24% 

30 
Μαλακτικό ροφχων 4lt 

τεμ. 50 

  

24% 

31 

Μεμβράνθ διάφανθ  200m 

τεμ. 100 

  

24% 

32 

Οινόπνευμα φωτιςτικό 
φιάλθ (350ml) 

τεμ. 100 

  

24% 

33 

Ραρκετζηα με βάςθ κομπλζ 
100cm 

τεμ 10 

  

24% 

34 

Ρανί για τηάμια 

τεμ. 200 

  

24% 

35 

Ριατάκια μίασ χριςθσ 
πλαςτικά (πακ.10τεμ) 

τεμ. 100 

  

24% 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΘΣΑ 

ΣΙΜΘ 
Μ/ΔΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ  

ΤΝΟΛΟ 
ΠΡΟ 
ΦΠΑ  ΦΠΑ  

36 Ριγκάλ για WC τεμ. 20 

  

24% 

37 

Ροτθράκια μίασ χριςθσ 
πλαςτικά (πακ. 100τεμ) 

τεμ. 100 

  

24% 

38 

Σακοφλεσ απορριμμάτων 
γραφείου (πακ.20τεμ) 

τεμ. 500 

  

24% 

39 

Σακοφλεσ απορριμμάτων 
κορδόνι (52*75 10τεμ) 

τεμ. 500 

  

24% 

40 

Σακοφλεσ απορριμμάτων 
Γίγασ 90*110 Κιλά 50 

  

24% 

41 

Σακοφλεσ τροφίμων μεςαίεσ 
(50 τεμ) 

τεμ. 80 

  

24% 

42 

Σκόνθ κακαριςμοφ χϊρων 
υγιεινισ  (500γρ) 

τεμ. 80 

  

24% 

43 

Σκόνθ πλυντθρίου ροφχων 
(15κιλϊν) 

τεμ. 35 

  

24% 

44 
Σκοφπα πλαςτικι 

τεμ. 30 

  

24% 

45 

Σφρμα κουηίνασ ψιλό 
ατςαλόμαλλο βάτα (40 γρ.) τεμ. 50 

  

24% 

46 Σφρμα χοντρό 60γρ τεμ. 50 

  

24% 

47 Σφουγγαράκια κουηίνασ τεμ. 150 

  

24% 

48 
Σφουγγάρι μπάνιου 

τεμ. 30 

  

24% 

49 

Σφουγγαρίςτρα μεγάλθ 
επαγγελματικι 
(400γρ.λευκι) τεμ. 80 

  

24% 

50 

Σφουγγαρίςτρεσ μικρζσ 
βιτζξ 250γρ τεμ. 80 

  

24% 

51 

Τραπεηομάντιλα μιασ 
χριςθσ κιβϊτιο (1,00X1,30m 
200 τεμ.) τεμ. 5 

  

24% 

52 

Υγρό κακαριςμοφ αλάτων 
(είδθ μπάνιου βάνεσ, 
μπαταρίεσ (500ml) 

τεμ.  50 

  

24% 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΘΣΑ 

ΣΙΜΘ 
Μ/ΔΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ  

ΤΝΟΛΟ 
ΠΡΟ 
ΦΠΑ  ΦΠΑ  

53 

Υγρό απορρυπαντικό 
πλυντθρίου ροφχων  των 
4λίτρων 

τεμ. 25 

  

24% 

54 

Υγρό αποφρακτικό 
ςυςκευαςία (1000ml) 

τεμ. 50 

  

24% 

55 

Υγρό κακαριςμοφ χαλιϊν (1 
λίτρο) 

τεμ. 20 

  

24% 

56 
Υγρό γενικισ χριςθσ-
πατϊματοσ (4 λίτρων) τεμ. 200 

  

24% 

57 

Υγρό πλυντθρίου πιάτων 
οικιακισ χριςθσ (4 λίτρων) 

τεμ. 125 

  

24% 

58 

Υγρό τηαμιϊν (4 λίτρων) 

τεμ. 150 

  

24% 

59 

Υγρό χεριϊν  4lt 

τεμ. 50 

  

6% 

60 
Υδροχλωρικό οξφ (450ml) 

τεμ. 150 

  

24% 

61 
Φαράςι μεταλλικό 

τεμ. 15 

  

24% 

62 

Φαράςι πλαςτικό με 
λάςτιχο 

τεμ. 30 

  

24% 

63 
Φιάλθ υγραερίου (190γρ) 

τεμ. 100 

  

24% 

64 

Φίλτρο για απορροφθτιρα 
βιτζξ 

τεμ. 20 

  

24% 

65 

Φίλτρο για απορροφθτιρα 
υαλοβάμβακασ 

τεμ. 20 

  

24% 

66 Χαρτί κουηίνασ (1000γρ.) τεμ. 300 

  

24% 

67 

Χαρτί υγείασ (150 γρ.-8άρι) 

τεμ. 800 

  

24% 

68 
Χαρτί υγείασ (500 γρ.-12άρι) 

τεμ. 200 

  

24% 

69 

Χαρτομάντιλα αυτοκινιτου, 
γραφείου 90 φφλλων 

τεμ. 50 

  

24% 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΘΣΑ 

ΣΙΜΘ 
Μ/ΔΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ  

ΤΝΟΛΟ 
ΠΡΟ 
ΦΠΑ  ΦΠΑ  

70 

Χαρτοπετςζτεσ (80 τεμ 
33χ33εκ) 

τεμ. 800 

  

24% 

71 

Χειροπετςζτεσ άςπρεσ( 
4000τεμ./κιβ) ηικ-ηακ 

τεμ. 100 

  

24% 

    ΣΥΝΟΛΟ ΡΟ ΦΡΑ 6% 

      ΣΥΝΟΛΟ ΡΟ ΦΡΑ 13% 

      ΣΥΝΟΛΟ ΡΟ ΦΡΑ 24% 

  

    
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ Β 

      ΦΡΑ 6% 

          ΦΡΑ 13% 

      ΦΡΑ 24% 

      ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β 

   

 

 

 

ΟΜΑΓΑ Γ  Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ γηα ηελ Κνηλσθειή 
Δπηρείξεζε ΄΄ΟΡΔΣΔΙΑ΄΄ ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο  

 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΘΣΕ 

ΣΙΜΘ 
Μ/ΔΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 
ΕΙΔΟΤ 

1 Αλάτι πλυντθρίου πιάτων (2,5 
κιλϊν) 

τεμ. 
4 

  

24% 

2 Αλουμινόχαρτο (100m) τεμ. 9 

  

24% 

3 Απορρυπαντικό πιάτων (4 
λίτρων) 

τεμ. 
19 

  

24% 

4 Αραχνόςκουπα 
επαγγελματικι 

τεμ. 
1 

  

24% 

5 Αφρόλουτρο βρεφικό  500ml τεμ. 5 

  

24% 

6 Βαμβάκι (70γρ) τεμ. 16 

  

13% 

7 Γάντια πλαςτικά ηευγάρι 
κουηίνασ 

τεμ. 
5 

  

24% 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΘΣΕ 

ΣΙΜΘ 
Μ/ΔΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 
ΕΙΔΟΤ 

8 Γυαλιςτικό πλυντθρίου 
πιάτων (4 λίτρων) 

τεμ. 
7 

  

24% 

9 Διάλυμα υποχλωριϊδουσ 
νατρίου (Υγρι απλι χλωρίνθ ) 
4 λίτρων 

τεμ. 
18 

  

6% 

10 Διάλυμα υποχλωριϊδουσ 
νατρίου (Υγρι παχφρρευςτθ 
χλωρίνθ) 4 λίτρων 

τεμ. 
60 

  

6% 

11 Εντομοκτόνο αεροηόλ για 
ιπτάμενα ζντομα (300ml) 

τεμ. 
3 

  

24% 

12 Εντομοκτόνο για ζρποντα 
ζντομα  
(300ml) 

τεμ. 
8 

  

24% 

13 Κακαριςτικό ειδϊν 
μπάνιου(βάνεσ, μπαταρίεσ) 
από άλατα (500ml) 

τεμ. 
25 

  

24% 

14 Κακαριςτικό φοφρνου (450-
500ml) 

τεμ. 
2 

  

24% 

15 Καλακάκια πλαςτικά 
γραφείου 

τεμ. 
1 

  

24% 

16 Καλάκι απορριμμάτων γίγασ 
50lt 

τεμ. 
2 

  

24% 

17 Καλαμάκια πλαςτικά ςπαςτά 
(100τεμ) 

τεμ. 
1 

  

24% 

18 Κοντάρι πτυςςόμενο (3m) τεμ. 3 

  

24% 

19 Κοντάρια μεταλλικά  
για ςφουγγαρίςτρεσ και 
ςκοφπεσ 

τεμ. 
24 

  

24% 

20 Κουβαδάκια μπάνιου 5lt τεμ. 3 

  

24% 

21 Κουβάσ απλόσ με ςτυπτιρι 
(12-16λίτρων) 

τεμ. 
8 

  

24% 

22 Μεμβράνθ διάφανθ (200m) τεμ. 8 

  

24% 

23 Μωρομάντθλα (120τεμ) τεμ. 13 

  

24% 

24 Οινόπνευμα φωτιςτικό φιάλθ 
(350ml) 

τεμ. 
23 

  

24% 

25 Ρανί για τηάμια τεμ. 20 

  

24% 

26 Ρετςζτα απορροφθτικι (ρολό 
14μ.) 

τεμ. 
7 

  

24% 

27 Ριγκάλ για WC τεμ. 4 

  

24% 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΘΣΕ 

ΣΙΜΘ 
Μ/ΔΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 
ΕΙΔΟΤ 

28 Σακοφλεσ απορριμμάτων 
γραφείου (πακ.20τεμ) 

τεμ. 
145 

  

24% 

29 Σακοφλεσ απορριμμάτων  
κορδόνι (52*75 10τεμ) 

τεμ. 
240 

  

24% 

30 Σακοφλεσ τροφίμων μεςαίεσ 
(50τεμ) 

τεμ. 
8 

  

24% 

31 Σκόνθ πλυντθρίου ροφχων 
(15κιλϊν) 

τεμ. 
8 

  

24% 

32 Σκοφπα πλαςτικι τεμ. 13 

  

24% 

33 Σφρμα κουηίνασ ψιλό 
ατςαλόμαλλο βάτα (40γρ) 

τεμ. 
11 

  

24% 

34 Σφρμα χοντρό 60γρ τεμ. 2 

  

24% 

35 Σφουγγαράκια κουηίνασ τεμ. 102 

  

24% 

36 Σφουγγαρίςτρα 
 μεγάλθ επαγγελματικι 
(400γρ λευκι) 

τεμ. 
17 

  

24% 

37 Σφουγγαρίςτρεσ μικρζσ βετζξ τεμ. 23 

  

24% 

38 Υγρό απορρυπαντικό 
πλυντθρίου  
ροφχων 25 μεηοφρεσ των  4λτ 

τεμ. 
6 

  

24% 

39 Υγρό αποφρακτικό 
ςυςκευαςία (1000ml) 

τεμ. 
3 

  

24% 

40 Υγρό κακαριςμοφ χαλιϊν (1 
λίτρο) 

τεμ. 
22 

  

24% 

41 Υγρό γενικισ χριςθσ-
πατϊματοσ (4 λίτρων) 

τεμ. 
49 

  

24% 

42 Υγρό πλυντθρίου πιάτων 
 οικ. Χριςθσ (4 λίτρων)  

τεμ. 
24 

  

24% 

43 Υγρό τηαμιϊν (4 λίτρων) τεμ. 40 

  

24% 

44 Υγρό χεριϊν  4lt τεμ. 25 

  

6% 

45 Φαράςι μεταλλικό τεμ. 2 

  

24% 

46 Φαράςι πλαςτικό με λάςτιχο τεμ. 4 

  

24% 

47 Φίλτρο για απορροφθτιρα 
υαλοβάμβακασ 

τεμ. 
2 

  

24% 

48 Χαρτί κουηίνασ 1000γρ τεμ. 100 

  

24% 

49 Χαρτί υγείασ (180γρ.) 24άρι τεμ. 130 

  

24% 

50 Χαρτοπετςζτεσ (80 τεμ 
33χ33εκ) 

τεμ. 
90 

  

24% 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΘΣΕ 

ΣΙΜΘ 
Μ/ΔΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 
ΕΙΔΟΤ 

51 Χειροπετςζτεσ άςπρεσ 
(4000τεμ./κιβ) 

τεμ. 
28 

  

24% 

    ΣΥΝΟΛΟ ΡΟ ΦΡΑ 6% 

      ΣΥΝΟΛΟ ΡΟ ΦΡΑ 13% 

      ΣΥΝΟΛΟ ΡΟ ΦΡΑ 24% 

  

    
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ Γ  

      ΦΡΑ 6% 

          ΦΡΑ 13% 

      ΦΡΑ 24% 

      ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Γ  

   

 

 

 

 

 

ΟΜΑΓΑ Γ  Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ γηα ηελ Πξσηνβάζκηα 
ρνιηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο 

 

 

 

 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΘΣΑ 

ΣΙΜΘ 
Μ/ΔΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 
ΕΙΔΟΤ 

1 
Αλάτι πλυντθρίου ροφχων (2,5 
κιλϊν) (Ειδικό ςχολείο) τεμ. 2 

  

24% 

2 
Αλάτι πλυντθρίου πιάτων  (2,5 
κιλϊν) (Ειδικό ςχολείο)  τεμ. 2 

  

24% 

3 Αλουμινόχαρτο επαγγελμ. (100m) τεμ. 12 

  

24% 

4 
Ανταλλακτικά παρκετζηασ 
ακρυλικό 40cm τεμ. 3 

  

24% 

5 
Ανταλλακτικά παρκετζηασ 
ακρυλικό 60cm τεμ. 11 

  

24% 

6 
Ανταλλακτικά παρκετζηασ 
ακρυλικό 80cm τεμ. 9 

  

24% 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΘΣΑ 

ΣΙΜΘ 
Μ/ΔΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 
ΕΙΔΟΤ 

7 
Απολυμαντικό επιφανειϊν 
αντιβακτθριδιακό (4 λίτρων) τεμ. 100 

  

6% 

8 
Απολυμαντικό επιφανειϊν 
αντιβακτθριδιακό (750 ml) τεμ. 30 

  

6% 

9 Απορρυπαντικό πιάτων (800ml) τεμ. 40 

  

24% 

10 Αποφρακτικό ςωλινων (1000ml) τεμ. 70 

  

24% 

11 Αραχνόςκουπα επαγγελματικι τεμ. 1 

  

24% 

12 Αφαιρετικό μελάνθσ (500ml) τεμ. 5 

  

24% 

13 Βαμβάκι (70γρ) τεμ. 132 

  

13% 

14 
Βάςθ και ανταλλακτικό κομπλζ 
για παρκετζηα 40cm τεμ. 2 

  

24% 

15 
Βάςθ και ανταλλακτικό κομπλζ 
για παρκετζηα 60cm τεμ. 3 

  

24% 

16 
Βάςθ και ανταλλακτικό κομπλζ 
για παρκετζηα 80cm τεμ. 4 

  

24% 

17 
Γυαλιςτικό πλυντθρίου πιάτων  
4lt τεμ. 1 

  

24% 

18 
Διάλυμα υποχλωριϊδουσ νατρίου 
(Υγρι απλι χλωρίνθ ) 4 λίτρων τεμ. 273 

  

6% 

19 

Διάλυμα υποχλωριϊδουσ νατρίου 
(Υγρι παχφρρευςτθ χλωρίνθ) 4 
λίτρων τεμ. 273 

  

6% 

20 
Εντομοκτόνο για ζρποντα ζντομα 
(300ml) τεμ. 10 

  

24% 

21 
Εντομοκτόνο αεροηόλ για 
ιπτάμενα ζντομα (300ml) τεμ. 20 

  

24% 

22 
Κάδοσ πλαςτικόσ πεντάλ κουηίνασ 
μεγάλοσ (50lt) τεμ. 20 

  

24% 

23 
Κάδοσ πλαςτικόσ πεντάλ 
τουαλζτασ τεμ. 60 

  

24% 

24 
Κακαριςτικό για πουρί WC (1 
λίτρο) τεμ. 250 

  

24% 

25 
Κακαριςτικό υγρό λεκάνθσ WC 
(ΡΑΡΙ) (750ml) τεμ. 148 

  

24% 

26 Καλακάκια πλαςτικά γραφείου τεμ. 60 

  

24% 

27 
Καρότςι ςετ ςφουγγαρίςματοσ 
μεταλλικό με λαβι κομπλζ διπλό τεμ 1 

  

24% 

28 
Καρότςι ςετ ςφουγγαρίςματοσ 
μεταλλικό με λαβι κομπλζ μονό τεμ. 1 

  

24% 

29 Κεφαλι ςφουγγαρίςτρασ τεμ. 10 

  

24% 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΘΣΑ 

ΣΙΜΘ 
Μ/ΔΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 
ΕΙΔΟΤ 

30 Κοντάρι πτυςςόμενο 3m τεμ. 1 

  

24% 

31 
Κοντάρια μεταλλικά για ςκοφπεσ 
και μικρζσ ςφουγγαρίςτρεσ τεμ. 40 

  

24% 

32 

Κοντάρια μεταλλικά για 
ςφουγγαρίςτρεσ μεγάλεσ 
επαγγελματικζσ τεμ. 10 

  

24% 

33 
Κουβάσ απλόσ με ςτυπτιρι (12-
16λίτρων) τεμ. 10 

  

24% 

34 
Κουβάσ για ςετ ςφουγγαρίςματοσ 
(25 λίτρων) τεμ. 2 

  

24% 

35 Λαβι αλουμινίου πρζςασ τεμ. 4 

  

24% 

36 Λάςτιχο νεροφ (ποτίςματοσ) 3/4 μζτρο 100 

  

24% 

37 
Μεμβράνθ επαγγελματικι 
τροφίμων 30cm X 200m τεμ.  52 

  

24% 

38 Ξφςτρα τηαμιϊν τεμ. 40 

  

24% 

39 
Οινόπνευμα φωτιςτικό φιάλθ 
(350ml) τεμ. 180 

  

24% 

40 Ρανί για τηάμια τεμ. 120 

  

24% 

41 
Ρετςζτα απορροφθτικι (ρολό 
14μ.) τεμ. 80 

  

24% 

42 Ριγκάλ για WC τεμ. 60 

  

24% 

43 
Ρλαςτικι πρζςα 
ςφουγγαρίςματοσ τεμ. 9 

  

24% 

44 
Σακοφλεσ απορριμμάτων 
γραφείου (πακ. 20τεμ.) τεμ. 500 

  

24% 

45 
Σακοφλεσ απορριμμάτων μεςαίεσ 
(ςυς.1 κιλοφ 9-10τεμ.) 70*90 κιλά 300 

  

24% 

46 
Σακοφλεσ απορριμμάτων μεγάλεσ 
(ςυς.1 κιλοφ 7-8τεμ.) 90*110 κιλά 100 

  

24% 

47 
Σακοφλεσ αρωματικζσ 52Χ75 
10τεμ. τεμ. 500 

  

24% 

48 Σαπουνοκικθ τοίχου πλαςτικι τεμ. 8 

  

24% 

49 
Σκόνθ κακαρίςματοσ χϊρων 
υγιεινισ (500γρ) τεμ. 140 

  

24% 

50 Σκοφπα βεντάλια super τεμ. 20 

  

24% 

51 Σκοφπα ψάκινθ με κοντάρι τεμ. 3 

  

24% 

52 
Σκουπάκι με φαραςάκι για τα 
τραπεηάκια τεμ. 15 

  

24% 

53 Σκοφπεσ πλαςτικζσ τεμ. 30 

  

24% 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΘΣΑ 

ΣΙΜΘ 
Μ/ΔΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 
ΕΙΔΟΤ 

54 Σφρμα κουηίνασ (60γρ) τεμ. 5 

  

24% 

55 Σφουγγαράκια κουηίνασ τεμ. 200 

  

24% 

56 
Σφουγγαρίςτρεσ μεγάλεσ 
επαγγελματικζσ (400γρ λευκι) τεμ. 30 

  

24% 

57 Σφουγγαρίςτρεσ μικρζσ (250γρ) τεμ. 30 

  

24% 

58 
Ταμπλζτεσ πλυντθρίου ροφχων 
30 τεμ. (Ειδικό ςχολείο) τεμ. 20 

  

24% 

59 
Τραπεηομάντθλα 1Χ1.30m  μιασ 
χριςθσ κιβϊτιο 200τεμ. τεμ. 70 

  

24% 

60 Υγρό αλάτων (500ml) τεμ. 50 

  

24% 

61 
Υγρό γενικισ χριςθσ-πατϊματοσ 
(4 λίτρων) τεμ. 450 

  

24% 

62 Υγρό κακαριςμοφ χαλιϊν (1λίτρο) τεμ. 10 

  

24% 

63 

Υγρό πλυντθρίου ροφχων 25 
μεηοφρεσ (4 λίτρων) (Ειδικό 
Σχολείο) τεμ. 25 

  

24% 

64 
Υγρό πλυντθρίου πιάτων (650 ml) 
(Ειδικό Σχολείο) 4lt τεμ. 1 

  

24% 

65 Υγρό τηαμιϊν (1000ml) τεμ. 50 

  

24% 

66 Υγρό τηαμιϊν (4 λίτρων) τεμ. 150 

  

24% 

67  Yγρό χεριϊν αντλία (500ml) τεμ. 250 

  

6% 

68  Yγρό χεριϊν (4 λίτρων) τεμ. 300 

  

6% 

69 Υδροχλωρικό οξφ (450ml) τεμ. 15 

  

24% 

70 Φαράςι με κοντάρι πλαςτικό τεμ. 30 

  

24% 

71 Φαράςι μεταλλικό τεμ. 10 

  

24% 

72 
Χαλάκια ειςόδου με πλάτθ από 
PVC 60x40 τεμ. 5 

  

24% 

73 Χαρτί κουηίνασ (1.000γρ) τεμ. 620 

  

24% 

74 Χαρτί υγείασ  (180γρ) 24άρι τεμ. 500 

  

24% 

75 
Χαρτί υγείασ επαγγελματικό 
(500γρ) ςυςκ.12τεμ. τεμ. 200 

  

24% 

76 
Χαρτί υγείασ επαγγελματικό 750 
γρ. για ςυςκευζσ centrum  τεμ. 40 

  

24% 

77 
Χαρτομάντιλα αυτοκινιτου, 
γραφείου 90 φφλλων τεμ. 40 

  

24% 

78 
Χειροπετςζτεσ άςπρεσ 
(4000τεμ./κυβ.) ηικ-ηακ τεμ. 140 

  

24% 

79 Ψεκαςτιρι νεροφ ενόσ λίτρου τεμ. 10 

  

24% 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΘΣΑ 

ΣΙΜΘ 
Μ/ΔΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 
ΕΙΔΟΤ 

    ΣΥΝΟΛΟ ΡΟ ΦΡΑ 6% 

      ΣΥΝΟΛΟ ΦΡΑ 13% 

      ΣΥΝΟΛΟ ΡΟ ΦΡΑ 24% 

  

    
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ Δ 

      ΦΡΑ 6% 

          ΦΡΑ 13% 

      ΦΡΑ 24% 

      ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Δ  

   

 

 

ΟΜΑΓΑ Δ  Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ γηα ηελ ρνιηθή 
Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Καζηνξηάο Ν.Π.Γ.Γ. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΘΣΕ 

ΣΙΜΘ 
Μ/ΔΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ 

Φ.Π.Α 
ΕΙΔΟΤ 

1 
Ανταλλακτικά παρκετζηασ 
ακρυλικό 40cm τεμ. 4 

  

24% 

2 
Ανταλλακτικά  παρκετζηασ 
ακρυλικό 60cm τεμ. 3 

  

24% 

3 
Ανταλλακτικά παρκετζηασ 
ακρυλικό 80cm τεμ. 2 

  

24% 

4 
Απολυμαντικό επιφανειϊν 
αντιβακτθριδιακό (4 λίτρων) τεμ. 50 

  

6% 

5 
Απολυμαντικό επιφανειϊν 
αντιβακτθριδιακό (750 ml) τεμ. 40 

  

6% 

6 Απορρυπαντικό πιάτων (800ml) τεμ. 49 

  

24% 

7 Αραχνόςκουπα επαγγελματικι τεμ. 3 

  

24% 

8 Αφαιρετικό μελάνθσ (500ml) τεμ. 30 

  

24% 

9 Βαμβάκι (70γρ) τεμ. 76 

  

13% 

10 
Βάςθ Κομπλζ με ανταλλακτικό 
για παρκετζηα 40cm τεμ. 4 

  

24% 

11 
Βάςθ κομπλζ με ανταλλακτικό 
για παρκετζηα 60cm τεμ. 3 

  

24% 

12 
Βάςθ κομπλζ με ανταλλακτικό 
για παρκετζηα 80cm τεμ. 1 

  

24% 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΘΣΕ 

ΣΙΜΘ 
Μ/ΔΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ 

Φ.Π.Α 
ΕΙΔΟΤ 

13 

Διάλυμα υποχλωριϊδουσ 
νατρίου (Υγρι απλι χλωρίνθ ) 4 
λίτρων τεμ. 273 

  

6% 

14 

Διάλυμα υποχλωριϊδουσ 
νατρίου (Υγρι παχφρρευςτθ 
χλωρίνθ) 4 λίτρων τεμ. 273 

  

6% 

15 
Εντομοκτόνο για ζρποντα ζντομα 
(300ml) τεμ. 8 

  

24% 

16 
Εντομοκτόνο για ιπτάμενα 
ζντομα (300ml) τεμ. 8 

  

24% 

17 
Κάδοσ πλαςτικόσ πεντάλ κουηίνασ 
μεγάλοσ (50lt) τεμ. 9 

  

24% 

18 
Κάδοσ πλαςτικόσ πεντάλ 
τουαλζτασ τεμ. 40 

  

24% 

19 
Κακαριςτικό για πουρί WC (1 
λίτρο) τεμ. 220 

  

24% 

20 
Κακαριςτικό υγρό λεκάνθσ WC 
(ΡΑΡΙ) (750ml) τεμ. 150 

  

24% 

21 Καλακάκια πλαςτικά γραφείου τεμ. 30 

  

24% 

22 
Καρότςι ςετ ςφουγγαρίςματοσ 
μεταλλικό με λαβι κομπλζ διπλό τεμ. 1 

  

24% 

23 
Καρότςι ςετ ςφουγγαρίςματοσ 
μεταλλικό με λαβι κομπλζ μονό  τεμ. 2 

  

24% 

24 Κεφαλι ςφουγγαρίςτρασ τεμ. 10 

  

24% 

25 Κοντάρι πτυςςόμενο 3m τεμ. 1 

  

24% 

26 
Κοντάρια μεταλλικά για ςκοφπεσ 
και μικρζσ ςφουγγαρίςτρεσ τεμ. 20 

  

24% 

27 

Κοντάρια μεταλλικά για 
ςφουγγαρίςτρεσ μεγάλεσ 
επαγγελματικζσ τεμ. 10 

  

24% 

28 
Κουβάσ απλόσ με ςτυπτιρι (12-
16λίτρων) τεμ. 18 

  

24% 

29 
Κουβάσ για ςετ ςφουγγαρίςματοσ 
(25λίτρων) τεμ. 6 

  

24% 

30 Λαβι αλουμινίου πρζςασ τεμ. 1 

  

24% 

31 Λάςτιχο νεροφ (ποτίςματοσ) 3/4 μζτρο 50 

  

24% 

32 
Μεμβράνθ επαγγελματικι 
τροφίμων 30cm X 200m τεμ.  52 

  

24% 

33 Ξφςτρα τηαμιϊν τεμ. 16 

  

24% 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΘΣΕ 

ΣΙΜΘ 
Μ/ΔΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ 

Φ.Π.Α 
ΕΙΔΟΤ 

34 
Οινόπνευμα φωτιςτικό φιάλθ 
(350ml) τεμ. 250 

  

24% 

35 Ρανί για τηάμια τεμ. 111 

  

24% 

36 
Ρετςζτα απορροφθτικι (ρολό 
14μ.) τεμ. 50 

  

24% 

37 Ριγκάλ για WC τεμ. 30 

  

24% 

38 
Ρλαςτικι πρζςα 
ςφουγγαρίςματοσ τεμ. 1 

  

24% 

39 
Σακοφλεσ απορριμμάτων 
γραφείου (πακ. 20τεμ.) τεμ. 420 

  

24% 

40 
Σακοφλεσ απορριμμάτων μεςαίεσ 
(ςυς.1 κιλοφ 9-10τεμ.) 70*90 κιλά 200 

  

24% 

41 
Σακοφλεσ απορριμμάτων μεγάλεσ 
(ςυς.1 κιλοφ 7-8τεμ.) 90*110 κιλά 100 

  

24% 

42 
Σακοφλεσ αρωματικζσ 52Χ75 
10τεμ. τεμ. 220 

  

24% 

43 
Σκόνθ κακαρίςματοσ χϊρων 
υγιεινισ (500γρ) τεμ. 100 

  

24% 

44 Σκοφπα βεντάλια super τεμ. 30 

  

24% 

45 Σκοφπεσ πλαςτικζσ τεμ. 35 

  

24% 

46 Σκοφπεσ ψάκινεσ με κοντάρι τεμ. 2 

  

24% 

47 Σφρμα κουηίνασ (60γρ.) τεμ. 20 

  

24% 

48 Σφουγγαράκια κουηίνασ τεμ. 130 

  

24% 

49 
Σφουγγαρίςτρεσ μεγάλεσ 
επαγγελματικζσ (400γρ λευκι) τεμ. 35 

  

24% 

50 Σφουγγαρίςτρεσ μικρζσ (250γρ) τεμ. 35 

  

24% 

51 Υγρό αλάτων (500ml) τεμ. 120 

  

24% 

52 
Υγρό γενικισ χριςθσ-πατϊματοσ 
(4 λίτρων) τεμ. 610 

  

24% 

53 Υγρό τηαμιϊν (1000ml)  τεμ. 58 

  

24% 

54 Υγρό τηαμιϊν (4 λίτρων) τεμ. 210 

  

24% 

55 Yγρό χεριϊν αντλία 500ml τεμ 120 

  

6% 

56 Υγρό χεριϊν 4lt τεμ 260 

  

6% 

57 Υδροχλωρικό οξφ (450ml) τεμ. 24 

  

24% 

58 Φαράςι με κοντάρι πλαςτικό τεμ. 20 

  

24% 

59 Φαράςι μεταλλικό τεμ. 15 

  

24% 

60 Χαρτί κουηίνασ (1000γρ) τεμ. 585 

  

24% 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΘΣΕ 

ΣΙΜΘ 
Μ/ΔΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ 

Φ.Π.Α 
ΕΙΔΟΤ 

61 Χαρτί υγείασ  (180)γρ 24άρι τεμ. 380 

  

24% 

62 
Χαρτί υγείασ επαγγελματικό 
(500γρ) ςυςκ.12τεμ. τεμ. 100 

  

24% 

63 
Χειροπετςζτεσ άςπρεσ 
(4000τεμ./κυβ.)ηικ-ηακ τεμ. 230 

  

24% 

    ΣΥΝΟΛΟ ΡΟ ΦΡΑ 6% 

      ΣΥΝΟΛΟ ΡΟ ΦΡΑ 13%   

      ΣΥΝΟΛΟ ΡΟ ΦΡΑ 24% 

  

    
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ Ε 

      ΦΡΑ 6% 

            ΦΡΑ 13%  

      ΦΡΑ 24% 

      ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Ε  

   

 

 

ΟΜΑΓΑ Σ  Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ γηα ην Γεκνηηθό Ωδείν 
Καζηνξηάο «Γεκήηξηνο Μπατξαθηάξεο & νπιηάλα Πεηζάιληθνπ Μπατξαθηάξε» 
Ν.Π.Γ.Γ. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΘΣΕ 

ΣΙΜΘ 
Μ/ΔΟ 

ΠΡΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ 
ΦΠΑ 

ΕΙΔΟΤ 

1 ΑΝΤΙΒΑΚΤΘΙΔΙΑΚΟ – 
ΑΝΤΙΣΘΡΤΙΚΟ ΣΡΕΫ 
750ML τεμ 5 

  

6% 

2 ΑΝΤΙΒΑΚΤΘΙΔΙΑΚΟ – 
ΑΡΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΟ 
ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ (4 ΛΙΤΩΝ) τεμ 5 

  

6% 

3 ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΡΟΧΛ. 
ΝΑΤΙΟΥ (ΧΛΩΙNH 
ΡΑΧΥΕΥΣΤH 4 lit) τεμ 7 

  

6% 

4 ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΡΟΧΛΩ. 
ΝΑΤΙΟΥ (ΧΛΩΙΝΘ ΑΡΛΘ 
4 ΛΙΤΩΝ) τεμ 10 

  

6% 

5 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ 
ΕΡΟΝΤΑ ΕΝΤΟΜΑ (300 
ML) τεμ 7 

  

24% 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΘΣΕ 

ΣΙΜΘ 
Μ/ΔΟ 

ΠΡΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ 
ΦΠΑ 

ΕΙΔΟΤ 

6 ΚOYBAΔAKIA ΡΛΑΣΤΙΚΑ 
ΜΡΑΝΙΟΥ ΜΕ ΡΕΝΤΑΛ τεμ 10 

  

24% 

7 ΜΕΜΒΑΝΘ 
ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ 
ΔΙΑΦΑΝΘΣ 30 ΕΚ. ΤΩΝ 200 
ΜΕΤΩΝ τεμ 3 

  

24% 

8 ΡΕΤΣΕΤΑ 
ΑΡΟΟΦΟΘΤΙΚΘ ΟΛΟ 
(14 Μ ) τεμ 2 

  

24% 

9 ΣΑΚΟΥΛΕΣ 
ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ 
ΚΟΔΟΝΙ (52*75 ΤΩΝ 10 
ΤΕΜ) τεμ 30 

  

24% 

10 ΣΑΚΟΥΛΕΣ 
ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ 
ΓΑΦΕΙΟΥ (ΡΑΚ 20 ΤΕΜ) τεμ 120 

  

24% 

11 ΣΚΟΥΡΑ ΡΛΑΣΤΙΚΘ τεμ 2 

  

24% 

12 ΣΦΟΥΓΓΑΑΚΙΑ ΚΟΥΗΙΝΑΣ τεμ 6 

  

24% 

13 ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΤΕΣ ΜΙΚΕΣ 
(250 Γ) τεμ 2 

  

24% 

14 ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΤΕΣ 
ΜΕΓΑΛΕΣ  
ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ (400 Γ 
ΛΕΥΚΘ) τεμ 1 

  

24% 

15 ΥΓΟ ΧΕΙΩΝ 4λτ 
τεμ 1 

  

6% 

16 ΥΓΟ ΓΕΝΙΚΘΣ ΧΘΣΘΣ-
ΡΑΤΩΜΑΤΟΣ (4 ΛΙΤΩΝ) τεμ 5 

  

24% 

17 ΧΑΤΙ ΚΟΥΗΙΝΑΣ  1000γρ τεμ 20 

  

24% 

18 ΧΕΙΟΡΕΤΣΕΤΕΣ ΑΣΡΕΣ  
(4000ΤΕΜ/ΚΙΒΩΤΙΟ) ΗΙΚ-
ΗΑΚ τεμ 5 

  

24% 

19 ΧΑΤΙ ΥΓΕΙΑΣ (180 Γ) 
24άρι τεμ 6 

  

24% 

20 ΨΕΚΑΣΤΘΙΑ ΝΕΟΥ 1 
ΛΙΤΟΥ τεμ 8 

  

24% 

  ΣΥΝΟΛΟ ΡΟ ΦΡΑ 6% 

    ΣΥΝΟΛΟ ΡΟ ΦΡΑ 24% 

    ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ ΟΜΑΔΑ Σ  

    ΦΡΑ 6% 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΘΣΕ 

ΣΙΜΘ 
Μ/ΔΟ 

ΠΡΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ 
ΦΠΑ 

ΕΙΔΟΤ 

  ΦΡΑ 24% 

    ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Σ  

  
  

 

 

 

                                                                                                                 Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 

 

 

 

                                    (ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΦΡΑΓΙΓΑ) 

 

 

 

 

 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α 6% 

  ΤΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α 13% 

  ΤΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α 24% 

   ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.  

  ΦΠΑ 6% 

        ΦΠΑ 13% 

  ΦΠΑ 24% 

  ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI ΣΔΤΓ (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 

ΣΤΠΟΠΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα  και τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ 

 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 

φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: ΔΘΜΟΣ ΚΑΣΤΟΙΑΣ 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : 6141 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: ΣΚΑΡΕΔΕΙΟΣ ΑΓΟΑ/ΚΑΣΤΟΙΑ/52100 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: ΜΑΥΟΔΘΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

- Τθλζφωνο: 2467351147/2467351149 

- Θλ. ταχυδρομείο: tpkastorias@gmail.com  

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου): www.kastoria.gov.gr 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ  

   CPV): Είδθ κακαριςμοφ  CPV 39830000-9 (Ρροϊόντα κακαριςμοφ) 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *……+ 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : ΟΜΑΔΕΣ Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ. 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι: *33/2020] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

τοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιi : 

Τθλζφωνο: 

Θλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθii; 

 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 

παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και ςε 

κάκε περίπτωςθ ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε 

το μζροσ V.  

 

 

 

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 

του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 

εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 

πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 

κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 

κατάλογοiii: 

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 

τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 

πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 

ενότθτα Α εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Πχι 
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προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 

παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 

ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 

μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 

ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Σρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσiv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 

φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   

(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 

κακικοντα …): 

β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 

Σμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 

των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 

φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 

τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝv  

τιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ 
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, 
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, 
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι 
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε 
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ  

(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από 
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Τπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 
υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 
 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  
*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του 

άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει 

ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ 

ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που 

προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε 

υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσvi 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθvii· 

2. δωροδοκίαviii,ix· 

3. απάτθx· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxi· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxii· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxiii. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπουxiv το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xv 

Εάν ναι, αναφζρετεxvi: 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Θμερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xvii 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

*+ Ναι *+ Πχι  

20PROC007936393 2020-12-28



101 

 

(«αςηοκάθαπζη»)
xviii; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκανxix: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσxx, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxi 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ 

ΑΦΑΛΙΘ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): xxii 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίουxxiii; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 

του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 

καταςτάςεισxxiv : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 

από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 

τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 

μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 

αυτζσ τισ περιςτάςεισxxv  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxvi; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 
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Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη 

ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxvii, λόγω 

τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxix κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 

επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

*+ Ναι *+ Πχι 
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κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ τθσ ενότθτασ Α, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:  

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 

ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 

που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 

εγκατάςταςισxxx
; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 
 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – 
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 
ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονταιxxxi, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάνxxxii. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει 
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το 
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ 
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ 
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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i
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

ii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των 

μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ 
ςκοποφσ.  

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια 
ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iii
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

iv
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

v
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Πςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με 

τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του 
Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του Ρροςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 
ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

vi
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι 

θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

vii
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για 

τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

viii
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

ix
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) 
και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ 
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για 
τθ διαφκορά και του Ρρόςκετου ςϋ αυτιν Ρρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

x
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ 

τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των 
ςυναφϊν µε αυτιν Ρρωτοκόλλων. 

xi
 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xii
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς.15) 

 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Ρρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 

εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xiii
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ 

Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 
15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Ρρόλθψθ και 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xiv
 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 

20PROC007936393 2020-12-28



109 

 

                                                                                                                                                                                                 
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 73 ) 

xv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xix
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽  

εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xx
 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxi
 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ 
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ 
αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxiii
 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxiv
 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxv
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxvi
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxvii
 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxviii
 Ρρβλ άρκρο 48. 

xxix
  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxx
 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 

οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

xxxi
 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xxxii
 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Ππου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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