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Από το πρακτικό της με αριθ. 8ης/2021 Τακτικής - δια περιφοράς -  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Αρ. αποφάσεως :  55 
 

Θέμα : Επανακατάρτιση όρων και τεχνικών προδιαγραφών Ανοικτού κάτω των ορίων Διαγωνισμού «Προμήθεια 
Υλικών Καθαριότητας- Σάκων Απορριμμάτων – Ειδικών Απολυμαντικών – Μικροεργαλείων Χειρός για τα έτη 
2021-2022. 
 
  Σήμερα την  2η  του μήνα  Απριλίου, του έτους  2021  ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή με ώρα έναρξης στις 11:00 
και  ώρα λήξης στις 13:00, συνήλθε σε τακτική - δια περιφοράς- συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή, ύστερα από 

την υπ΄ πρωτ.:  5483/29-03-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις: α)  του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-

2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» β)  την 

ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-64450-11.10.2020-ΦΕΚ-4484-11.10.2020-τεύχος-Β’-1, : Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα 

μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, το άρθρο 3 

της  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 4019/20.09.2020) τις υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: 

«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των 

υγειονομικών διατάξεων  και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β’ 1869) και του 

άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για 

την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και 

λειτουργία των δήμων»] την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών 

και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19»]  του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 2/3 τουλάχιστον των μελών της  Ο.Ε., δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα  (9) μελών 

συμμετείχαν στη-δια περιφοράς- συνεδρίαση τα έξι  (6) μέλη, ήτοι: 

 

1. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε). 

2. Εμμανουήλ Πετούσης -  (τακτικό μέλος).  

3. Ελένη Μπέλα  (τακτικό μέλος)   

4. Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος). 

5. Βασίλειος Καρατζαφέρης-(τακτικό μέλος)-  

6. Δήμητρα Δούμουρα -  (τακτικό  μέλος) 

 

Δεν δήλωσαν την συμμετοχή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δια περιφοράς συνεδρίαση:   

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.  Μιχάλης Σελέκος, Απόστολος Θεοφίλης και Άλκηστη Βίτσα ( τακτικά μέλη) 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, ήτοι: σε σύνολο εννέα (9) μελών 

συμμετείχαν έξι  (6) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής-δια περιφοράς- συνεδρίασης.  
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  Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.  κ. Γ. Αργυρόπουλος ενημέρωσε τα μέλη, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  για το 1
ο
  θέμα 

της ημερήσιας διάταξης, προτείνοντας  την αποδοχή της  υπ΄αριθμ. πρωτ. εσωτ.: 11/22-03-2021 εισήγησης του 

Τμήματος Προμηθειών, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

 

 Το αριθ. εσ. πρωτ.: 11/22-03-2021  έγγραφο του Τμήματος προμηθειών στο οποίο αναφέρεται: 

 
Λαμβάνοντας υπόψη : 
1) τον Ν.4412/2016  

2) τον Ν.4555/2018 

3) Τις αριθμ. 143/2021 Μελέτη της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δικτύων 

4) Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ 21REQ008141041. 

 

παρακαλούμε όπως αποφασίσετε  για την έγκριση των: 
α) τεχνικών  προδιαγραφών της μελέτης και τα τεύχη αυτής της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης και Δικτύων 

β) των όρων διακήρυξης του ανοικτού κάτω των ορίων διαγωνισμού 

για την «Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας- Σάκων Απορριμμάτων – Ειδικών Απολυμαντικών – Μικροεργαλείων 
Χειρός για τα έτη 2021-2022» 
 

Η  Οικονομική Επιτροπή αφού  έλαβε υπόψη: την υπ΄αριθμ. 11/22.3.2021 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, τις 

τεχνικές προδιαγραφές, όπως αναγράφονται στην υπ’ αριθμ. 143/2021 μελέτη  της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Δικτύων, το σχέδιο εκ νέου των όρων της διακήρυξης,  την  αριθμ. 47/2021 προγενέστερη 

απόφασή της περί ματαίωσης του εν λόγω διαγωνισμού, τις διατάξεις του  άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 και 

κατόπιν  των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων –  απαντήσεων: τα οποία έχουν  ως εξής:  Ο Πρόεδρος κ. 

Αργυρόπουλος και οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι (τακτικά  μέλη)  Εμμανουήλ Πετούσης, Ελένη Μπέλα,  Ιωάννης Ηλιάδης, 

Βασίλειος Καρατζαφέρης και  Δήμητρα  Δούμουρα   ψήφισαν Υπέρ του θέματος.   

Συνεπώς [επί των συμμετεχόντων (6) μελών, σε σύνολο (6) ψηφισάντων] η Οικονομική Επιτροπή,  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα   

 

Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές της με  αριθμ. 143/2021 τροποποιημένης μελέτης της Δ/νσης Στρατηγικού 

Σχεδιασμού Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Δικτύων, συνολικού προϋπολογισμού 139.511,06 €  

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και επανακαθορίζει  τους όρους διενέργειας του Ανοικτού κάτω των ορίων Διαγωνισμού 

για την «Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας- Σάκων Απορριμμάτων – Ειδικών Απολυμαντικών – Μικροεργαλείων 

Χειρός για τα έτη 2021-2022, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

βάσει τιμής ανά ομάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τ. Α), όπως εμφανίζονται 

συνημμένα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

 

                                                                                                         Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
  Ακριβές Αντίγραφο                                                          (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 
  Χαϊδάρι  02-04-2021 
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

<< ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ – 
ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022>> 

ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 139.511,06 € 

( ΜΕ ΦΠΑ 24%, 6%) 

 

Αριθμ. πρωτ : 000/08-04-2021 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 107979 
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7. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

O Δήμαρχος Χαϊδαρίου διακηρύσσει ότι προκηρύσσεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής ανά ομάδα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τ. Α), η προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας- 

Σάκων Απορριμμάτων – Ειδικών Απολυμαντικών – Μικροεργαλείων Χειρός για τα έτη 2021-2022», συνολικής 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 139.511,06 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και 6%, όπως ειδικότερα 

αναλύονται στα σχετικά άρθρα της παρούσας διακήρυξης. 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Επωνυμία Δήμος Χαϊδαρίου 

Ταχυδρομική διεύθυνση Στρ . Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως 

Πόλη Χαϊδάρι 

Ταχυδρομικός Κωδικός 12461 

Χώρα1 Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL302 

Τηλέφωνο +302132047317 

Φαξ +302105323635 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  mageiria@haidari.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Μαγειρία Θάλεια 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.haidari.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Χαϊδαρίου που ανήκει στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης και συγκεκριμένα στον 

υποτομέα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού (ΟΤΑ Α’). 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.2 

Η κύρια δραστηριότητα του Δήμου είναι η παροχή Γενικών Δημόσιων Υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 3  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.4 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα στο πίνακα διεύθυνση με τα στοιχεία της 

αναθέτουσας αρχής.  

δ) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr 

                                                           

 

 
2
 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεστικού Κανονισμού 

(ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια, δ) Περιβάλλον, ε) 

Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η) Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, 

πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα. 
3
 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16 

4
 Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί για τα αναφερόμενα στο α) συμπληρώνεται:  «Η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη. 

Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL) : ………………………..» 
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

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

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης5 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Χαϊδαρίου. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει 

τους παρακάτω Κ.Α.: 

ΟΜΑΔΑ Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. 
Προϋπολογισθείσα Δαπάνη έτους 
2021(συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α) 

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη έτους 
2022(συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.) 

ΟΜΑΔΑ 1 

10.6634.0001 
Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας 

και ευπρεπισμού 
6,992.71 € 6,992.71 € 

15.6634.0003 Προμήθεια υλικών καθαριότητας 11,997.04 € 11,997.04 € 

20.6635.0007 
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής 

& καθαριότητας 
4,998.82 € 4,998.82 € 

15.6634.0002 
Προμήθεια Ειδικού 

Απολυμαντικού 
5,994.50 € 5,994.50 € 

ΟΜΑΔΑ 2 

35.6635.0001 Προμήθεια σάκων απορριμμάτων 6,799.79 € 6,799.79 € 

20.6635.0004 Προμήθεια σάκων απορριμμάτων 10,989.50 € 10,989.50 € 

ΟΜΑΔΑ 3 20.6633 
Προμήθεια χημικού υλικού 

(Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.) 
9.993,63 € 9.993,63 € 

ΟΜΑΔΑ 4 

20.6635.0003 
Προμήθεια Μικροεργαλείων 

χειρός 
6,991.50 € 6,991.50 € 

35.6635.0003 
Προμήθεια Μικροεργαλείων 

χειρός 
4,998.04 € 4,998.04 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α 24% & 6% 69.755,53 € 69.755,53 € 

 

Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει δύο οικονομικά έτη όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα6 . 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι προμήθεια υλικών καθαριότητας, σάκων απορριμμάτων, ειδικών απολυμαντικών και 

μικροεργαλειών χειρός για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 

139.511,06 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και 6% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου, όσον αφορά 

τα οικονομικά έτη 2021 και 2022.  

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στις ακόλουθες ομάδες, με τους παρακάτω κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) και τις εξής προϋπολογισθείσες δαπάνες7: 

                                                           
5
 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016 

6
 Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η πίστωση για 

την χρηματοδότηση της σύμβασης 
7
  Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007, όπως ισχύει 
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Ο
Μ

Α
Δ

Α
 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. CPV 

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη 
έτους 

2021(συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α) 

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη 
έτους 

2022(συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α.) 

Ο
Μ

Α
Δ

Α
 1

 

10.6634.0001 

Προμήθεια Ειδών 

Καθαριότητας και 
ευπρεπισμού 

39830000-9 

6,992.71 € 6,992.71 € 

15.6634.0003 
Προμήθεια υλικών 

καθαριότητας 
11,997.04 € 11,997.04 € 

20.6635.0007 
Προμήθεια λοιπών ειδών 
υγιεινής & καθαριότητας 

4,998.82 € 4,998.82 € 

15.6634.0002 
Προμήθεια Ειδικού 

Απολυμαντικού 
5,994.50 € 5,994.50 € 

Ο
Μ

Α
Δ

Α
 2

 35.6635.0001 
Προμήθεια σάκων 

απορριμμάτων 

19640000-4 

6,799.79 € 6,799.79 € 

20.6635.0004 
Προμήθεια σάκων 

απορριμμάτων 
10,989.50 € 10,989.50 € 

Ο
Μ

Α
Δ

Α
 3

 

20.6633 
Προμήθεια χημικού υλικού 

(Απολυμαντικά, χημικά, 

κ.λ.π.) 

24455000-8 9.993,63 € 9.993,63 € 

Ο
Μ

Α
Δ

Α
 4

 20.6635.0003 
Προμήθεια 

Μικροεργαλείων χειρός 

44514000-6 

6,991.50 € 6,991.50 € 

35.6635.0003 
Προμήθεια 

Μικροεργαλείων χειρός 
4,998.04 € 4,998.04 

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α 24% & 6% 69.755,53 € 69.755,53 € 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα8 για τα δύο (2) έτη: 

ΟΜΑΔΑ 1: «Υλικά Καθαριότητας και ευπρεπισμού», εκτιμώμενης αξίας 51.824,82€ πλέον ΦΠΑ 24% 3.354,56€ και 

Φ.Π.Α.6% 716,11€. 

ΟΜΑΔΑ 2: «Σάκοι Απορριμμάτων», εκτιμώμενης αξίας 28.692,40€ πλέον ΦΠΑ 24%, 6.886,18€. 

ΟΜΑΔΑ 3: «Ειδικά Απολυμαντικά», εκτιμώμενης αξίας 16.859,20€ πλέον ΦΠΑ 24%, 1.411,01€ και Φ.Π.Α.6% 

153,02€. 

ΟΜΑΔΑ 4: «Μικροεργαλεία Χειρός», εκτιμώμενης αξίας 19.337,98€ πλέον ΦΠΑ 24%, 4.641,11€. 

 

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες, όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω και για το 
σύνολο των ειδών κάθε ΟΜΑΔΑΣ. Απόρριψη ειδών ΟΜΑΔΑΣ επιφέρει αυτόματα και την απόρριψη της 
προσφοράς. 9 

Ο μέγιστος αριθμός ΟΜΑΔΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε τέσσερα10
  

                                                           
8
 Πρβλ άρθρο 59 ν.4412/2016. Οι A.A. μπορούν να αποφασίζουν να αναθέτουν μια σύμβαση υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων και 

μπορούν να προσδιορίζουν το μέγεθος και το αντικείμενο των τμημάτων αυτών. Σε περίπτωση που αποφασίσουν να μην 
υποδιαιρέσουν σε τμήματα, απαιτείται να αναφέρουν στο παρόν σημείο της Διακήρυξης ή σε Παράρτημα αυτής ή σε οποιοδήποτε 
άλλο έγγραφο της σύμβασης τους βασικούς λόγους της απόφασής τους  

9
 Η Α.Α. συμπληρώνει για πόσα τμήματα ένας οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά (για ένα, περισσότερα και πόσα 

συγκεκριμένα  ή για όλα τα τμήματα) 
10

 Συμπληρώνεται εφόσον το επιλέξει η Α.Α στην περίπτωση που επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για περισσότερα ή όλα τμήματα 

ΑΔΑ: Ψ5ΗΙΩΗ3-Ο1Γ



 

Σελίδα 9 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων έντεκα ευρώ 

και έξι λεπτά (139.511,06€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %, και 6% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 116.714,40€ 

ΦΠΑ 24% 21.058,42 και Φ.Π.Α.6% 1.738,26€). 

Αναλυτική Περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της 

παρούσης Διακήρυξης όπου επισυνάπτονται τα τεύχη της υπ’ αριθμ. 143/2021 Μελέτης για κάθε ΟΜΑΔΑ. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες, με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μήνες χωρίς 

υπέρβαση του οικονομικού αντικειμένου. 

Σε κάθε ΟΜΑΔΑ, ο Δήμος μπορεί να προβεί μονομερώς σε μερική αναπροσαρμογή ποσοτήτων έως ποσοστό 20% σε 

επιμέρους είδη προς παραγγελία, αν το κρίνει απαραίτητο για την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών (π.χ. σε 
περίπτωση βλάβης, απόσυρσης κάποιων μηχανημάτων ή αγοράς νέων ή λόγω αύξησης αναγκών για κάποιο 

αναλώσιμο κλπ), χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να γίνει υπέρβαση της συνολικής εγκριθείσης αξίας των αρχικά 

ενταχθέντων ειδών. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει 11 τιμής. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής 

εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως12: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)13, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 

την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 

(Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 

για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

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

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών 

τους με κλήρωση»,14 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 

διατάξεις”, 

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών15 

                                                           
11

 Άρθρο 86 ν.4412/2016.  
12

 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις 

υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την 

ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 
13

 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
14

 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
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 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο 

και άλλες διατάξεις»,   

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

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

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

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

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

 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π. της με αρ. 57654 
(Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 Το πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με Α.Δ.Α.Μ.: 21REQ008141041 

 την υπ’ αριθμ. 142/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Πολυετούς Δαπάνης με ΑΔΑΜ εγκεκριμένου 21REQ008149539 
και ΑΔΑ: Ρ9ΣΜΩΗ3-6Γ9, 

 την υπ’ αριθμ. 143/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Πολυετούς Δαπάνης με ΑΔΑΜ εγκεκριμένου 21REQ008149627 
και ΑΔΑ: ΨΜ7ΡΩΗ3-ΟΙΥ, 

 την υπ’ αριθμ. 144/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Πολυετούς Δαπάνης με ΑΔΑΜ εγκεκριμένου 21REQ008149669 
και ΑΔΑ: Ψ1ΝΠΩΗ3-22Λ, 

 την υπ’ αριθμ. 145/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Πολυετούς Δαπάνης με ΑΔΑΜ εγκεκριμένου 21REQ008149725 
και ΑΔΑ: ΩΓΝΓΩΗ3-ΘΡΡ, 

 την υπ’ αριθμ. 146/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Πολυετούς Δαπάνης με ΑΔΑΜ εγκεκριμένου 21REQ008149751 
και ΑΔΑ: 96Ζ8ΩΗ3-5ΛΤ, 

 την υπ’ αριθμ. 147/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Πολυετούς Δαπάνης με ΑΔΑΜ εγκεκριμένου 21REQ008149785 
και ΑΔΑ: 68ΦΕΩΗ3-Ι6Ο, 

 την υπ’ αριθμ. 148/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Πολυετούς Δαπάνης με ΑΔΑΜ εγκεκριμένου 21REQ008149815 
και ΑΔΑ: 9ΩΜ0ΩΗ3-ΓΤΘ, 

 την υπ’ αριθμ. 149/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Πολυετούς Δαπάνης με ΑΔΑΜ εγκεκριμένου 21REQ008149835 
και ΑΔΑ: 9ΒΠ8ΩΗ3-163, 

 την υπ’ αριθμ. 150/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Πολυετούς Δαπάνης με ΑΔΑΜ εγκεκριμένου 21REQ008149848 
και ΑΔΑ: 9Κ1ΞΩΗ3-5ΓΧ, 

 Την 257/2020 (ΑΔΑ:ΩΝ55ΩΗ3-5ΘΞ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή 

διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού καθώς και την υπ’ αριθμ. 184/2020 Απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπή (ΑΔΑ: 

Ψ9ΒΧΩΗ3-Χ13) με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης προμηθειών. 

 Την με αριθμό 00/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαϊδαρίου, με την οποία εγκρίνονται: 

i. οι τεχνικές προδιαγραφές  

  ii. οι όροι διακήρυξης που καταρτίσθηκαν για την προμήθεια υλικών καθαριότητας, σάκων απορριμμάτων, ειδικών 

απολυμαντικών, μικροεργαλεία χειρός 

                                                                                                                                                                                                                    
15

 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προβλέπεται στο άρθρο 5 της ως άνω 

απόφασης, έχει καταργηθεί από 01.01.2018, σύμφωνα με την παρ.. 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ 

περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379. 
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 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου 

των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει 

την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 23/04/2021 και ώρα 16:00μ.μ.16 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 

30/04/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00μ.μ. 

 

Ημέρα Δημοσίευσης 
Διαγωνισμού 

Έναρξη Υποβολής 
προσφορών 

Καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών 

Ημερομηνία Αποσφράγισης 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής 
και Τεχνικών Προδιαγραφών 

08/04/2021 08/04/2021 23/04/2021 30/04/2021 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης17  

Προκήρυξη18 της παρούσας σύμβασης ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 19 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 20.  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.21: 

http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ 

έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 107979 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 22 23 24 25, σύμφωνα με το 

άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

                                                           
16

 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της σύμβασης και τον 

χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 

προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 

4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 121 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

43 παρ. 19 περ. α του ν. 4605/2019. 
17

 Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων, ή για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, εφόσον η αναθέτουσα αρχή το επιλέξει. Πρβλ. άρθρο 65, 

παρ.6 του ν.4412/2016.  
18

 Άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V του 

Προσαρτήματος Α΄ υπό τη μορφή τυποποιημένου εντύπου (έντυπο 2 Παραρτήματος ΙΙ : Προκήρυξη Σύμβασης του Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1)  
19

 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο, πριν από την ημερομηνία 

δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό 

επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ 

γνωστοποίησης. Πρβλ. άρθρο 66 του ν. 4412/2016.   
20

 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν. 
21

 Άρθρο 36 του ν. 4412/2016. 
22

 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 

118/2007  / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. έχει καταργηθεί από την 1
η
 Ιανουαρίου 2018. Πρβλ άρθρο 377§1 περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 

§10 ν. 4412/2016 .  
23

 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007/άρθρο 5 του 

ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται. Πρβλ. άρθρο 377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 

§12 ν. 4412/2016. 
24

 Η υποχρέωση δημοσίευσης σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, 

οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016. 
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 Στην ημερήσια εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» 

 Στην εβδομαδιαία εφημερίδα «ΑΙΓΑΛΕΩ – Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ» 

 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του 

άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ)26  

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

www.haidari.gr στην διαδρομή :  

Κεντρική Σελίδα → Όλες οι Προκηρύξεις → Επιλογή (βάση της ημερομηνίας δημοσίευσης και του τίτλου του 
Διαγωνισμού)→ Αρχεία PDF ή σε επεξεργάσιμη μορφή για όποια απαιτείται συμπλήρωση.  08/04/202127.  

 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο, ανάλογα το πλήθος 

των Ομάδων που θα τους ανατεθούν και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 Ν. 

3548/2007 και 46 του Ν. 3801/2009, σε συνδυασμό με τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 35 & 379 παρ. 12 Ν. 

4412/2016.  

Σε περίπτωση ματαίωσης ή ακύρωσης του διαγωνισμού τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν το Δήμο.  

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις 

τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 
έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος 

Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν 

την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των 

ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους28  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και 

κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

                                                                                                                                                                                                                    
25

  Για τις δημοσιεύσεις περιλήψεων διαγωνισμών στον εθνικό τύπο, βλέπε και ΠΙΝΑΚΑ 1 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ 

ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», 2
Η
 ΕΚΔΟΣΗ 13/7/2018, στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη διαδρομή Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές 

Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό. 
26

  Για την καταχώριση των δημοσιεύσεων στο ΚΗΜΔΗΣ  και στα λοιπά ηλεκτρονικά μέσα (πχ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, TED, ιστοσελίδα α.α.), βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 

2 με τίτλο :  «ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 38§3 Ν.4412/16) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΒΙΒΛΙΑ Ι & ΙΙ» , στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη διαδρομή Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές 

Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό. 

 
27

 Ειδικά για τις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 η δημοσίευση της  προκήρυξης στην 

ιστοσελίδα της οικείας Διαχειριστικής Αρχής , ή του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, για διάστημα δέκα (10) τουλάχιστον ημερολογιακών 

ημερών, αποτελεί προϋπόθεση επιλεξιμότητας των δαπανών της σύμβασης, Πρβλ άρθρο 36 της με αρ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/2016( ΦΕΚ 

Β΄3521/01-11-2016) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
28

 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης,29 είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αρ. 0000/00-04-2021 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 21PROC0000000),  

2. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]30 

3. η με αρ. πρωτ. 00000/2021 διακήρυξη της σύμβασης η οποία περιλαμβάνει στο σύνολό της την υπ’ αριθμ. 

143/2021 Μελέτη της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Δικτύων 

4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις 

προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: Οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνηση ήθελε προκύψει, θα 
αναρτηθεί στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, αλλά και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαϊδαρίου www.haidari.gr (στη 
διαδρομή Διαγωνισμοί- Προκηρύξεις → Επιλογή Εντύπου (βάση του τίτλου του Διαγωνισμού) → Αρχείο PDF κάτω 
από το κείμενο της διακήρυξης προκειμένου να ληφθεί υπόψη από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς 
φορείς κατά τη σύνταξη και κατάθεση της προσφοράς τους.  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι 

ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr31. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι έως και την 16/04/2021 και απαντώνται αντίστοιχα, στο 

πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του 

ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 20/04/2021, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο 

σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 

χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 

ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο32. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο 

τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

                                                           
29

 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του άρθρου 2 του 

ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία 

της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης του άρθρου 63, της προκαταρκτικής 

προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού 

εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και 

τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην 

έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της 

σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει 

της παρ. 2 του άρθρου 67 και της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή 

υποχρεώσεων που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές 
30

 Για συμβάσεις κάτω των ορίων 
31

 Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και την 

επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη πλήρης άμεση και 

δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται ειδικά εργαλεία, συσκευές ή 

μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των ενδιαφερομένων. 
32

 Πρβλ την Υπουργική Απόφαση με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  ΦΕΚ Β΄1924/2017 (άρθρο 14) 
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την 

κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις33: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν 

έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των 

προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

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

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 

Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188)34. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 

έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 

έγγραφο. 35.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 

νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
36  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να 

υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, μόνο στην περίπτωση που είναι στην αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα37. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα38. 

2.1.5 Εγγυήσεις39 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά 

ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 

4364/ 2016 (Α΄13)40, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή 

στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 

                                                           
33

 Πρβλ. άρθρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016. 

Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή 

επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του 

προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η 

επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 
35

 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, , όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 περ. α του άρθρου 43 του ν. 4605/2019. 
36

 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  από την παρ. 7, περίπτωση α, υποπερίπτωση αβ του άρθρου 43 του ν. 

4605/2019. 
37

 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 
38

 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 
39

 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016 ΄ 
40

  Πρβλ.  άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018), 
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παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν 

κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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

παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, 

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η 

εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: 

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής 

προσφορών41, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον 

εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης 

και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

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

εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε 

περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.42 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 

περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή43 για την υποβολή προσφοράς44. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 

αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.45   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής46 

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

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής47, ποσού που αναλυτικά 

παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα για κάθε ομάδα στο οποίο συμμετέχει ο φορέας:48   

                                                           
41

 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
42

 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I 

της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις 

υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν 

που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 
43

 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 
44

 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις οικονομικών 

φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας 

κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι σύμφωνο με την αρχή της 

αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016). 
45

 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
46

 Πρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016. 
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ΟΜΑΔΑ Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. 

Προϋπολογισθείσ
α Δαπάνη έτους 

2021(συμπεριλαμ
βανομένου του 

Φ.Π.Α) 

Προϋπολογισθείσα 
Δαπάνη έτους 

2022(συμπεριλαμβανο
μένου του Φ.Π.Α.) 

Σύνολο  Δαπάνης 
Διετίας( 2021, 

2022) ανά Κ.Α.Ε. 

Συνολο χωρις 
ΦΠΑ ΣΤΑ 2 ΕΤΗ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2% 

ΟΜΑΔΑ 1 

10.6634.0001 

Προμήθεια Ειδών 

Καθαριότητας και 
ευπρεπισμού 

6,992.71 € 6,992.71 € 13,985.42 € 

51.824,82 1036.50 
15.6634.0003 

Προμήθεια υλικών 

καθαριότητας 
11,997.04 € 11,997.04 € 23,994.08 € 

20.6635.0007 
Προμήθεια λοιπών 
ειδών υγιεινής & 

καθαριότητας 
4,998.82 € 4,998.82 € 9,997.64 € 

15.6634.0002 
Προμήθεια 

Ειδικού 

Απολυμαντικού 

5,994.50 € 5,994.50 € 11,989.00 € 

ΟΜΑΔΑ 2 
 

35.6635.0001 
Προμήθεια σάκων 

απορριμμάτων 
6,799.79 € 6,799.79 € 13,599.58 € 

28692.40 573.85 

20.6635.0004 
Προμήθεια σάκων 

απορριμμάτων 
10,989.50 € 10,989.50 € 21,979.00 € 

ΟΜΑΔΑ 3 20.6633 

Προμήθεια 

χημικού υλικού 
(Απολυμαντικά, 
χημικά, κ.λ.π.) 

9.993,63 € 9.993,63 € 19.987,26 € 16.859.20 337.18 

ΟΜΑΔΑ 4 
 

20.6635.0003 
Προμήθεια 

Μικροεργαλείων 
χειρός 

6,991.50 € 6,991.50 € 13,983.00 € 

19337.98 386.76 

35.6635.0003 
Προμήθεια 

Μικροεργαλείων 

χειρός 

4,998.04 € 4,998.04 9,996.08 

  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ 

Φ.Π.Α 24% & 6% 
69.755,53 € 69.755,53 € 139,511.06 € 116,714.40 

 

        

 

 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 23/01/2022, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη 
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 

72 του ν. 4412/201649. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος 

αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει 

εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της 

σύμβασης. 
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 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί 

της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1α ν. 4412/2016). 
48

 Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη 

στρογγυλοποίηση, μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, , (άρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδάφιο 

πρώτο του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5α του άρθρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52).   
49

 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171) ) και την παρ. 5 

περ. β, γ και δ του άρθρου 43 του ν. 4605/2019 (Α’ 52). 

ΑΔΑ: Ψ5ΗΙΩΗ3-Ο1Γ



 

Σελίδα 17 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού50  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, 

εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα 

μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη51 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 

11.11.2008 σ.42),  

 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και 

στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για 

την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην 

κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  
 

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

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης 

εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται 

στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, 
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση 

της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-

πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία 

με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά  στους διαχειριστές. 

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

Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου52. 

                                                           
50

 Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 
51

 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  

 Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:  

 α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, δεδομένης της ως άνω 

νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του 

ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις,  

 β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και 

ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, να θέτουν τη 

φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε 

αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 
52

 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017 
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Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους 

νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

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

απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική 

ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

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

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους 

ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων 

τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.53 

 

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του 

οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες 

προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ 

και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 54 

2.2.3.3  Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό 

που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 
παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

 

2.2.3.4. Αποκλείεται55 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις56:  

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

(β) εάν τελεί: 

                                                           
53

 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα    περιλαμβάνεται στο 

ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 

του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.  
54

 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 
55

 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά συνέπεια, 

η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 4, 

συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική 

πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την 

Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των 

ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 
56

  Ειδικά για τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού πρβλ. την Κατευθυντήρια Οδηγία 20 της Αρχής (ΑΔΑ: ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5) 
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-υπό πτώχευση ή  

-έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή  

-ειδικής εκκαθάρισης ή  

-τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή  

-έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή  

-έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες ή 

-εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων 
που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

 

 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να 

θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

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

θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 

πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 

πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του 

άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το 

οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων 

έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

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

αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων 

που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε 

θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας. 
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2.2.3.5. ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ……ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ…….57. 

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

είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 

2.2.3.2. γ)58 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν 

για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα 

στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα 

μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις 

ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 

γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 

περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 59. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη 

παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/201660. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 

4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της 

σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής61  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας62  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 

εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να 
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη 

περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

                                                           
57

 Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.5 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση σύμβασης 

υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη συνδρομή του ανωτέρω εθνικού λόγου 

αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού] 
58

 Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 
59

 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
60

  Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 50844 (ΦΕΚ 279 τεύχος ΥΟΔΔ, 17-05-2018), με την οποία έχει συσταθεί και συγκροτηθεί η επιτροπή της παρ 9 

του άρθρου 73 του ν.4412/2016.  
61

 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη διακριτική 

ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 

4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα 

κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα 

ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη 

αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη.  
62

 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016. 
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2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια63  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα64  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 

οικονομικοί φορείς απαιτείται65  

α)για κάθε Ομάδα της παρούσας σύμβασης που υποβάλουν προσφορά να έχουν προβεί σε εμπρόθεσμη και 

προσήκουσα ολοκλήρωση δύο (2) συναφών με το αντικείμενο συμβάσεων προμήθειας εντός των τελευταίων τριών 

ετών (λαμβάνοντας ως έτος αναφοράς το έτος 2018 έως το έτος 2020) πριν την καταληκτική ημερομηνίας της 

προσφοράς τους. 

β) να διαθέτουν τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 

αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία (πιστοποιητικά) βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων. Τα 

πιστοποιητικά για κάθε ομάδα περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι – 143/2021 

ΜΕΛΕΤΗ. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης66  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με: 

ΟΜΑΔΑ 1 - ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

α) Όλα τα είδη καθαριότητας – ειδικά απολυμαντικά θα πρέπει να διαθέτουν:  

- Πιστοποιητικό  ISO 9001:2015 του εργοστασίου παραγωγής. 

- Πιστοποιητικό  ISO 14001:2015 του εργοστασίου παραγωγής. 

- Πιστοποιητικό  ISO 22716: 2007 του εργοστασίου παραγωγής: αφορά μόνο τα προϊόντα 
καλλυντικών.67 

                                                           
63

 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν 

άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των 

ορίων), σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς 

αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα 

οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε 

συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να 

δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. 

 Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος 

καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) 

και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 
64

 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις 

που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να 

εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα από τους οικονομικούς φορείς, να 

διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το 

παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν 

διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης.  

Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα 

τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του 

άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε 

απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία πρέπει να 

καλύπτουν οι οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον ......... συναφείς παραδόσεις τα 3 τελευταία έτη) 

κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανή χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς 

φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. 

Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος 

καταλληλόtητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  

και ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 
65

 Όπως υποσημείωση ανωτέρω. 
66

 Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική ευχέρεια της 

Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν. 4412/2016). 
67

 Πρβλ άρθρο 82 παρ. 1 ν. 4412/2016. Οι Α.Α., εφόσον απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από ανεξάρτητους 

οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες, παραπέμπουν σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας τα 

οποία βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Αναγνωρίζουν 
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ΟΜΑΔΑ 2 - ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Ο προμηθευτής οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να δηλώνει τη χώρα προέλευσης και τα εργοστάσια κατασκευής των 
προσφερομένων ειδών καθώς και την υποβολή πιστοποιητικών ποιότητας (CE, ISO 9001, 14000) του κατασκευαστή. 
 

ΟΜΑΔΑ 3 – ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 

ΓΙΑ ΤΟ Καθαριστικό λαϊκών αγορών, πεζοδρομίων, πλατειών, πεζοδρόμων: Η κατασκευάστρια εταιρεία 

του προϊόντος να διαθέτει ISO 9001 και ISO 14001 

ΓΙΑ ΤΟ Ειδικό σκεύασμα – υγρό, ιδανικό και προτεινόμενο για την πλήρη απομάκρυνση – απόσμηση 
οσμών αμμωνίας σε δρόμους, πεζοδρόμια, φρεάτια και λοιπούς κοινοχρήστους χώρους με μακροχρόνια 
υπολειμματική δράση: Η κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος να διαθέτει ISO 9001 και ISO 14001 

ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια βιοτεχνολογικού υλικού (μικροοργανισμοί – ένζυμα) - Βιολογικό – βιοτεχνολογικό 
υλικό διάσπασης λυμάτων: Το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και ISO 14001 του 

εργοστασίου βιοτεχνολογίας. 

Πιστοποιητικό ISO 9001 του υποψηφίου προμηθευτή. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:  

α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και  

β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν 

κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 

του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), Το ΤΕΥΔ68 καταρτίζεται 

από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της 

ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της 

Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και την Κατευθυντήρια Οδηγία 23/2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-
Κ3Ε) και σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη 

δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών69 

Το ανωτέρω Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 

ηλεκτρονικά από τους υποψήφιους αφού συμπληρωθεί. 

                                                                                                                                                                                                                    
ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για 

ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν 

λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο 

οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης 

ποιότητας. Τα πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς και να βεβαιώνουν ότι ο 

οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες και  να πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016.  
68

 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή, 

Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI 

Τελικές δηλώσεις. Επισημαίνεται ότι από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus 

ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ 

www.promitheus.gov.gr. Επισημαίνεται ότι η χρήση της ως άνω υπηρεσίας για τη σύνταξη του ΤΕΥΔ είναι προαιρετική για τις 

αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς φορείς, καθώς εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν το .doc αρχείο που 

είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Αρχής στη διαδρομή http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-

toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn 
69

       Πρβ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52
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Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, 

υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό 

να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη 

των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον 
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως 

εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 

συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.70 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα71 72 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται 

στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 

παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201673. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται 

στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 

2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2. 5 και 2.2.6 )74. 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο 

τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των 

παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.475. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο 

μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες 

απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία 
διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα 

αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 

εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει 

τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν76. 

 

 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή τους,  

                                                           
70

 Πρβλ. ομοίως ανωτέρω υποσημειώσεις ως προς την υπογραφή του ΕΕΕΣ. 
71

 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν μόνο εκείνα τα 

αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 

της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν 

θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   
72

  Για τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των αποδεικτικών μέσων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) έγγραφο της 

ΕΑΑΔΗΣΥ.  
73

 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
74

 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
75

 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους αποκλεισμού 

της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016. 
76

 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
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 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή 
των δικαιολογητικών77. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά.78 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, 

ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται 

αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του79. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.280 και 2.2.3.481 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που 

δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του82. Τα ανωτέρω 

πιστοποιητικά αυτά πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, άλλως στην περίπτωση που 

δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος ,να έχουν εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή τους83 

Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής 
και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να 
αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με 
τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν 
προσωρινοί ανάδοχοι.  

Παράλληλα καταθέτει Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει τους 
ασφαλιστικούς φορείς, που είναι υπόχρεος να καταβάλλει εισφορές. 

                                                           
77

  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 

4605/2019. 
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 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων 

συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που 

έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η 

παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία 

συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την 

προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν 

να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς 

συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα 

πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 

4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον 

υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
79

  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή  προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 
80

 Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής 

ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα 

οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, 

προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα 

υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω του υποσυστήματος, στον φάκελο «δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου». 
81

 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
82

  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 
83

 Παρ 7αδ άρθρου 43 Ν.4605/19 με την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος 12 στο άρθρο 80 Ν.4412/16  
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Σημείωση: Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά στο νομικό πρόσωπο και όχι στα φυσικά πρόσωπα που τη 

διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. Σε περίπτωση φυσικών 

προσώπων αφορά και σε όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε οποιονδήποτε 

ασφαλιστικό οργανισμό. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη 

δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ 

για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό 

πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το 

νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της 

έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων 

εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές 

επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην 

Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων84. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 

Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 

του85 από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού 

φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη 

δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του 

πιστοποιητικού86 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα 

πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. 

α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 

δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν 

εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες 

τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της 

παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 

πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι 
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών87, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος 

είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της 

χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]: 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο 

να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 

                                                           
84 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
85

      Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 

4605/2019. 
86

  Πρβ. άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
87

 Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
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την υποβολή του,88 καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των 

μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, 

το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας της, 

ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει 

ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα 

στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες 

πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι 

φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την 
υποβολή της προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν έχει 

ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια 

αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη 

και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια 

κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί 

είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους 

που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  αποδείξει τη 

δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την 
παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 

3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 89.και 

στ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε 

βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής 

δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 

κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος 
XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου 

το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 

να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 

από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση 

του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.90 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού 

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

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη 
καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,91 εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις 
αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

                                                           
88

  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 

4605/2019. 
89

 Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.  
90

 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά περίπτωση, για 

τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά 

περίπτωση . 
91

  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 α σημείο αδ’ του ν. 4605/2019. 
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Β.3. ………………………. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν συνοπτική 

περιγραφή συναφών με την υπό ανάθεση προμήθεια για την οποία συμμετέχουν, συμβάσεων που ολοκλήρωσαν οι 

υποψήφιοι οικονομικοί φορείς εντός των τριών τελευταίων ετών (λαμβάνοντας ως έτος αναφοράς το έτος 2018 έως 

το έτος 2020). 

Οι συμβάσεις προμηθειών (λαμβάνοντας ως έτος αναφοράς το έτος 2018 έως το έτος 2020) του συγκεκριμένου 

τύπου, και τα εξής αποδεικτικά στοιχεία :  

 εάν μεν, ο αποδέκτης είναι Δημόσια Αρχή, αντίγραφα συμβάσεων και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης 

από την αρμόδια αρχή.  
 εάν δε, ο αποδέκτης είναι Ιδιωτικός Φορέας, είτε με αντίγραφα από επίσημα παραστατικά, είτε με 

βεβαίωση του αποδέκτη των προμηθειών 92 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν .τα αντίστοιχα που περιγράφονται σε κάθε 

ΟΜΑΔΑ.93 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο 

και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή 

(πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως 

τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του 94.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 

νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 

φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 

υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από 

πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί 

έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα 

νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με 

τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 

εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, 
αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία 

αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 

για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές 

τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 

χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 

εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους95 που προβλέπονται από τις εκάστοτε 
ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 

μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το 

πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

                                                           
92

 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II του Παραρτήματος XII του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας 

που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6. 
93

 Εφόσον η Α.Α. έχει απαιτήσει τη συμμόρφωση των οικονομικών φορέων με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ή/και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7, τότε μόνο συμπληρώνεται η παρούσα παράγραφος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στο άρθρο 82 ν. 4412/2016, άλλως διαγράφεται. 
94

  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 

4605/2019.  
95

 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
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Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών 

φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που 

εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής 

επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση 

υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική 

έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.96 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης97  

Κριτήριο ανάθεσης98 της Σύμβασης99 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής100  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για το σύνολο 

της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά ΟΜΑΔΑ.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές 101. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από 

όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. 

Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 

(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής102. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

[Ηλεκτρονική Διαδικασία] 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, 

στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 

                                                           
96

 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ 

προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο 
97

 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 

2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 
98

 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 86 του ν. 

4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από προδιαγραφές που επιτρέπουν την 

αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός 

συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των 

πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  
99

 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 

2015/1986 της Επιτροπής (L 296). 
100

 Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο προϊσχύσαν δίκαιο (Οδηγία 

2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής 
101

      Για την έννοια των εναλλακτικών προσφορών (και αντιπροσφορών) βλέπε ΕΣ Κλιμ. 7 Πράξη 14/2012. 
102

 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
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37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».103 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο 

πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος 

περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και 

να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την 
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

 

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά 

που υποβάλλουν με την  προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα 

αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι 

υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις 

περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα 

προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι 

υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 104 

 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του 

ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 

Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της 

συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.105 

 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται 

τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά 

του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς 

του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα106, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας 

οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, 

στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 

εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την 

οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις 

αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά 

αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. 

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το 

σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]  

                                                           
103

 Συσχέτιση με άρθρο  (Γλώσσα) και. (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. εφαρμόζονται οι παρ. 1 και 5 του 

άρθρου 22 του ν. 4412/2016). 
104

  Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8, υποπαρ.β του ν. 4605/2019 και τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 56 παρ. 2 και 3 ν. 4609/2019. 
105

 Πρβλ. άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
106

 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017.  
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Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Οι οικονομικοί φορείς επισυνάπτουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) παραπέμποντας 
στο σχετικό άρθρο της διακήρυξης (άρθρο 2.4.3.2. και 2.4.4.) και τα υποδείγματα τεχνικής -οικονομικής 
προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ V και VII ) 

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

περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν 

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, 

χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής , με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία 

υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό 

φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα 

προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται 

υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της 

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.107 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών 
προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 

σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε 

πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με 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. Τέτοια στοιχεία και 

δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί 

από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα 

της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν 

ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς 

υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Υποβάλλονται δε, υπο τη μορφή ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ στην κάτωθι διεύθυνση: 

 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΣΤΡ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 138 & ΕΠΑΥΛΕΩΣ 

Τ. Κ. 12461  

ΑΘΗΝΑ 

Ο κυρίως ενιαίος σφραγισμένος φάκελος της Προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει τις εξής ενδείξεις: 

 Τα στοιχεία του αποστολέα: πλήρης επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα και αριθμό 

τηλεομοιοτυπίας 

 Τον αποδέκτη: προς Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Χαϊδαρίου – Τμήμα Προμηθειών  

 Την ένδειξη: προσφοράς για τον διαγωνισμό «Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας- Σάκων Απορριμμάτων – 
Ειδικών Απολυμαντικών – Μικροεργαλείων Χειρός για τα έτη 2021-2022» 

 Την ένδειξη: Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 107979 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την 
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα 

                                                           
107 Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν. 4605/2019 

και τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 4  του ν. 4609/201 
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δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 
διαδικασίας.108 

 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

 [Συμπληρώνεται για συμβάσεις κάτω των ορίων :] 

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

περιλαμβάνουν109: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 
4412/2016110, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το 

σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ) 

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

παρούσας διακήρυξης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα 

που συμμετέχει στην ένωση. 

 

2.4.3.2  Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την 

αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι της 143/2021 της 

Μελέτης της παρούσης Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 

πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, την συμπλήρωση των Φύλλων Συμμόρφωσης 
(ΟΜΑΔΑ 1, 2, 3, 4) στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V καθώς και τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί 
η καταλληλότητα του προσφερόμενου είδους, με βάση το κριτήριο ανάθεσης. 

 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:  

 

Για την ΟΜΑΔΑ 1: Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από το συμπληρωμένο Έντυπο 

Τεχνικών Προδιαγραφών – Φύλλο Συμμόρφωσης στο οποίο θα αναφέρει την πλήρης επωνυμία του προϊόντος και το 

εργοστάσιο κατασκευής των υπο προμήθεια ειδών της υπ’ αριθμ. 143/2021 μελέτης, καθώς επίσης και από τα 

αντίστοιχα έντυπα που αναφέρονται στο παρακάτω πίνακα για τα είδη που αντιστοιχούν στην ομάδα. 
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108
 Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα να αποδείξουν 

την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του υποφακέλου 

οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους   
109

 Βλ. άρθρο 93 περ. β του ν. 4412/2016. 
110

 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δημόσιες συμβάσεις κατά τα αναφερόμενα 

στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr  
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A/A Kατηγορία προϊόντων Απαίτηση 

 Καθαριστικά προϊόντα-Απορρυπαντικά - Προσκόμιση Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ ή MSDS) στην 

ελληνική γλώσσα, 
- Αριθμός αδείας λειτουργίας, εργοστασίου παραγωγής  (μόνο για τις 

εγχώριες μονάδες), 
- Αποδεικτικό ηλεκτρονικής γνωστοποίησης στο Κέντρο 

Δηλητηριάσεων, 
- Aναγραφή εξωτερικά επί της συσκευασίας του προϊόντος των 

κάτωθι: 
1. Συστατικά 
2. Προέλευση  
3. Οδηγίες χρήσης - προφύλαξης 
4. Oι φράσεις: «Μακριά από παιδιά» και   

«Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων 210 

7793777». 
Για τα παραπάνω πρέπει να ισχύει: 

1. Η ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία του προϊόντος είναι 

σύμφωνες με τον κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008, όπως ισχύει, 
2. Το Δ.Δ.Α. του προϊόντος είναι επικαιροποιημένο και σύμφωνο με 

τον Κανονισμό REACH (1907/2006/ΕΚ) και τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ 

αριθμ. 2015/830, όπως ισχύουν, 
3. Έχει κατατεθεί αίτηση καταχώρησης του προϊόντος στο ΕΜΧΠ, 

εφόσον απαιτείται, σύμφωνα  με το άρθρο 45 του Κανονισμού CLP 

(Kανονισμός 1272/2008/ΕΚ) 

2 Απολυμαντικά - αντισηπτικά προϊόντα χεριών και 

δέρματος 

- Αριθμός έγκρισης από τον Ε.Ο.Φ. 
- Aναγραφή εξωτερικά επί της συσκευασίας του προϊόντος των 

κάτωθι: 
- Συστατικά 
- Οδηγίες χρήσης - προφύλαξης 

3 Απολυμαντικά δαπέδων - επιφανειών  - Προσκόμιση Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ ή MSDS) στην 

ελληνική γλώσσα, 

- Αριθμός έγκρισης από τον Ε.Ο.Φ. για όποια προβλέπεται 

απολυμαντική δράση 

1. Η ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία του προϊόντος 

είναι σύμφωνες με τον κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008, όπως ισχύει, 

2. Το Δ.Δ.Α. του προϊόντος είναι επικαιροποιημένο και σύμφωνο 

με τον Κανονισμό REACH (1907/2006/ΕΚ) και τον Κανονισμό 

(ΕΕ) υπ’ αριθμ. 2015/830, όπως ισχύουν, 

3. Έχει κατατεθεί αίτηση καταχώρησης του προϊόντος στο ΕΜΧΠ, 

εφόσον απαιτείται, σύμφωνα  με το άρθρο 45 του Κανονισμού 

CLP (Kανονισμός 1272/2008/ΕΚ) 

4 Εντομοκτόνα – εντομοαπωθητικά Έγκριση  από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Υπ.Α.Α.Τ.) 

5 Yγρά κρεμοσάπουνα - Καλλυντικά Καταχώρηση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων  CPNP ως καλλυντικό προϊόν 

 

Για την ΟΜΑΔΑ 2: Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από το συμπληρωμένο Έντυπο 
Τεχνικών Προδιαγραφών - Φύλλο Συμμόρφωσης στο οποίο θα αναφέρει την πλήρης επωνυμία του προϊόντος και το 

εργοστάσιο κατασκευής των υπο προμήθεια ειδών της υπ’ αριθμ. 143/2021 μελέτης. Από τους συµµετέχοντες στο 

διαγωνισµό, (επί ποινή αποκλεισµού) θα κατατεθεί Πιστοποίηση ISO 9001:2008 (∆ιαχείριση Ποιότητας), Πιστοποίηση 

14001:2004 (Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης) του κατασκευαστή σε πρωτότυπη µορφή ή σε αντίγραφο θεωρηµένο για 

την ακριβή µετάφρασή του. 
 

 

 

Για την ΟΜΑΔΑ 3: 
Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από το συμπληρωμένο Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών- 
Φύλλο Συμμόρφωσης στο οποίο θα αναφέρει την πλήρης επωνυμία του προϊόντος και το εργοστάσιο κατασκευής 
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των υπο προμήθεια ειδών της υπ’ αριθμ. 143/2021 μελέτης. Έγγραφα καταχώρησης στο Γ.Χ.Κ. ή στο Εθνικό Μητρώο 
Χημικών Προϊόντων, Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας – Τεχνικό Δελτίο όπου απαιτείται. 
 
Για την ΟΜΑΔΑ 4: Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από το συμπληρωμένο Έντυπο 

Τεχνικών Προδιαγραφών- Φύλλο Συμμόρφωσης στο οποίο θα αναφέρει την πλήρης επωνυμία του προϊόντος και το 

εργοστάσιο κατασκευής των υπο προμήθεια ειδών της υπ’ αριθμ. 143/2021 μελέτης.  

Κάθε προσφορά και για όποια είδη προβλέπεται (κυρίως τα ηλεκτρικά εργαλεία) θα συνοδεύεται επί ποινή 

αποκλεισμού, από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και τα είδη θα αναγράφουν επάνω ευκρινώς, την χώρα κατασκευής ή 

προέλευσης τους. Τα ηλεκτρικά εργαλεία θα έχουν πιστοποιητικά CЄ ή ISO, όπως επίσης και την εγγύηση 
αντιπροσωπείας τουλάχιστον 1 έτους.(επί ποινή αποκλεισμού). Το εργοστάσιο κατασκευής των εργαλείων θα είναι 

πιστοποιημένο κατά ISO 9001 στις διαδικασίες σχεδιασμού και κατασκευής των εργαλείων. 

Όλα τα είδη θα συνοδεύονται από πλήρη τεχνική περιγραφή που θα είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές της 

Διακήρυξης και μελέτης. 

 
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας 

σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν111. 

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης και σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο Παράρτημα VII της διακήρυξης και θα επισυνάψει στο σύστημα, ψηφιακά υπογεγραμμένα το 
αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο. 

Α. Τιμές 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα. 112 

[Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων θα 

επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα ….της 

παρούσας διακήρυξης113) σε μορφή pdf.] 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης114. 

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

υπέρ ΟΓΑ. 

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

σύστημα.  

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

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση 

ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του 

άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και 

τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή115 στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών116   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εννέα (9) μηνών από 

την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

                                                           
111

 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016. 
112

 Πρβλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Εδώ θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η σχετική μονάδα π.χ.  ανθρωποώρες 

κ.α. 
113

 Εφόσον παρέχεται από τη διακήρυξη. 

          
114

 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. 
115

 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016 
116

 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
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Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν 

από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της 

διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η 

συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη 

διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον 
τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία 

περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 

οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα 

αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, 

να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την 

προσφορά τους είτε όχι.117 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών118 

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

κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής 

προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο 

φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος 

προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,119  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή 

διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την 

συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της 

παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ)η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός 

αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 
4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση 

οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 

διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

 

                                                           
117

  Πρβλ. άρθρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019. 
118

 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
119

 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών120 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής 

(Επιτροπή Διαγωνισμού) 121, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των 

προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

      Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 

30/04/2021 την τέταρτη[122] εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και 

ώρα. 16:00μ.μ. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα 

που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της 

παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με 

την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα 

ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς 

τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 

των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

Σε περίπτωση που το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής ανεξαρτήτως ποσού: 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του 

οργάνου123. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των 

προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους 

όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους 

όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα 

πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται ενιαίο 
πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην 

αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου 

των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και 

ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών124. 

                                                           
120

 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16) 
121

  Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού ισχύουν τα 

οριζόμενα στο  άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/19. 
122

 Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μετά την παρέλευση τριών 

εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, προκειμένου να έχει προσκομιστεί από τους 

συμμετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.4.3.1 της παρούσας. 
123

 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να       έχουν              

εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους” 

ΑΔΑ: Ψ5ΗΙΩΗ3-Ο1Γ



 

Σελίδα 36 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, 

των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και 

τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή 

τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται 

από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή125 προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 

απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. 

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.126   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα  
όλων των ανωτέρω σταδίων127 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική 
Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου 
και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων.128 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της 
παρούσας. 

Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, εκδίδεται μια 

απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, 

Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς.129 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου130 - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του 

συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί 

να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 131 από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης132 και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 

2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 
2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

2.2.9.2  
 Β.1. α) 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί εώς τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του και από το οποίο προκύπτει ότι δεν 
υπάρχει εις βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 2.2.3.1. του 
άρθρου 2.2.3 της παρούσης διακήρυξης.   

Η υποχρέωση αυτή αφορά κατ΄ ελάχιστον:  
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), και Ι.Κ.Ε. ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών, τους διαχειριστές,  
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 
73 παρ.1 Ν.4412/16),  

γ) ο πρόεδρος και τα μέλη στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών  
δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, το νόμιμο εκπρόσωπο. 

                                                                                                                                                                                                                    
124

  Πρβλ. άρθρο 100. παρ. 4, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 10, περ. α του ν.4605/2019. 
125

 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ. 
126

 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
127

 Πρβλ. εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017, όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43, παρ. 10, περ. α του ν.4605/2019. 
128

  Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του  άρθρου 33  του ν.4608/2019. 
129

  Πρβλ. άρθρο 100 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 4, περ. β του  άρθρου 33  του ν.4608/2019. 
130

 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016. 
131

 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 12, περ. α του ν.4605/2019.    
132

 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017. 
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Β.1.  β) 

1. Φορολογική & Ασφαλιστική Ενημερότητα  
2. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει τους ασφαλιστικούς φορείς, που είναι υπόχρεος να καταβάλλει 

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

Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους απασχολούμενους στην υποψήφια επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό, και όχι μόνο τους εργαζόμενους που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ. 

Αφορά  και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς (Γνωμ. ΝΣΚ 222/1998). 

Όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα (ανώνυμες εταιρείες, ΕΠΕ, ομόρρυθμες κ. λ. π.), το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά 

την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν (τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου τους ΑΕ, το διαχειριστή τους ΕΠΕ κ. λ. π.), εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την επιχείρηση (ΣτΕ 1607/2004 ΝοΒ 2005 

σελ. 2042, ΣτΕ 4029/2006, ΣτΕ 794/2003, ΣτΕ ΕπΑν 71/2011, 6/2004, 326/2003 

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών 

του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Β.1.  γ) 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό 

πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες 
και δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου  

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται έγγραφο ή πιστοποιητικό που να καλύπτει όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 2.2.3.1., 2.2.3.2. και 
στην περίπτωση β της παραγράφου 2.2.3.4. τότε το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση. 

Β.1. δ) 

Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 

οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να 
καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να 
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού 

Β.1. ε), η) 
Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισμού 

Β.2. 
Βεβαίωση Εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό 
και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. 

B.4. 

Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν, αντίγραφα συναφών με την υπό 
ανάθεση προμήθεια, συμβάσεων που ολοκλήρωσαν οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, εντός των τριών τελευταίων ετών (λαμβάνοντας ως 

έτος αναφοράς το έτος 2018 έως το έτος 2020) και συνοδεύονται από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης. 

Β.6 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα νομιμοποιητικά έγγραφά τους, 
προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν 

από την υποβολή του. Συγκεκριμένα:  
Εάν ο Υποψήφιος είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε της ημεδαπής:  
α) ΦΕΚ σύστασης,  

β) Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή 
επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει),   

 γ) ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή η απόφαση των εταίρων περί της ισχύουσας εκπροσώπησης του νομικού προσώπου,  
δ) Απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί έγκρισης της συμμετοχής του νομικού προσώπου στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται 
και εξουσιοδότηση  για την υπογραφή και την υποβολή της Προσφοράς από άτομο πλην του νομίμου εκπροσώπου  

 ε) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής για τις καταστατικές τροποποιήσεις της εταιρείας.     
Εάν ο Υποψήφιος είναι Ο.Ε , Ε.Ε. , Ι.Κ.Ε.  της ημεδαπής:  
α) Αντίγραφο του καταστατικού με όλες τις τροποποιήσεις του μέχρι σήμερα, 

β) Πιστοποιητικό της  αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των καταστατικών τροποποιήσεων της εταιρείας. 
Για Αλλοδαπά πρόσωπα:  

Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται ανωτέρω, τα οποία 
προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία 
τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που 

ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς.  
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να 

αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους 
προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, 
ψηφιακά υπογεγραμμένη 

Β.7 
Στην περίπτωση που είναι εγγεγραμμένος ο φορέας σε επίσημους καταλόγους προσκομίζουν το πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από 
την αρμόδια αρχή με συνημμένα τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή. 

Β.9 
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχτεί στις ικανότητες άλλων φορέων προσκομίζει την έγγραφη δέσμευση των 
φορέων ότι θα έχει στη διάθεσή του καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης την στήριξη αυτών. (παρ. 2.2.8) 

 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του 

συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων 

ημερών από την ημερομηνία υποβολής του τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά 

τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί 
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μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών133. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο 

φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 

αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, και ο 

προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο 

αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα 

οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την 

προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις 
αρμόδιες αρχές134 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών 

κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ 

εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης 

μεταχείρισης και της διαφάνειας.135 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά136 λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι 
ψευδή ή ανακριβή, ή  

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

δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις 

οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με  το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε 

γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής 
του137.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα 

από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις 

παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή 

του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω138 και 

τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 

κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως 

εκπτώτου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

                                                           
133

  Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερ. αδ και 

αε του ν. 4605/2019. 
134

  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019. 
135

  Πρβ. ομοίως ως ανωτέρω, άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019. 
136

  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 4605/2019. 
137

 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3. 
138

  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 
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3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας 
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά139, εκτός από 

τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της 

απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη 

η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης 

αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης 

προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του 

ν.4412/2016, 
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του 

ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται, 

και  

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, στην 

περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα 

στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την 

έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής 

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης 140. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή 

Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 

 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του 

προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες141 από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 

πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του 

και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά142.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε 

υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση 

της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική 

προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας 
ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά 

πράξης της αναθέτουσας αρχής143 η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η 

πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα 

μέσα επικοινωνίας, άλλως   

                                                           
139

  Πρβ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 4605/2019. 

 
140

  Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019. Επισημαίνεται ότι 

η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: α) στην περίπτωση που απαιτείται υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, 

μετά τον έλεγχο αυτής και τη διαπίστωση της ορθότητάς της από την Επιτροπή διαγωνισμού, και β) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η 

υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και την 

άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής. 
141

 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017. 
142

  Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 σημείο δ’ του ν. 4605/2019. 
143

 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016. 
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γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του 

ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες 

από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης144. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά145 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον 

ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και 

επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο 

φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 

πιστοποιητικών146 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ 

του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της 

με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε 

περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την 

προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί 

ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με 

το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) 

προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.147  
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός 

αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου 

εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου 

εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών 

της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του 

παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει 

παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας148 

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα (10) 

ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας 

του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της 

συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) 

ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής.149 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ.150 

                                                           
144

 Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016 
145

 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
146

 Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 
147

  Πρβλ. άρθρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 4605/2019. 
148

 Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 

43 παρ. 43 του ν. 4605/2019.  
149

  Πρβλ. άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019. 
150

 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
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Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων  

της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή 

παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την 

ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου151. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η 

αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης 

αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι 

συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή 

συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 
 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 

ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής152. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 

κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος 

δικαστής αποφανθεί διαφορετικά153. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της συναφθείσας 

σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, 

για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του 

Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 
μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το 

αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

                                                           
151  Πρβλ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. 
152

  Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019. 
153

 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης:  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) 

του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και 

κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της 

σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης 

προς αυτόν προκαταβολής. 154 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής 

αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της 

οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα 

ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύονται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του 

τμήματος των υλικώνπου παραλήφθηκε οριστικά] μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 

παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση 

των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και 

συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι 

οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 

όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 

εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, επιπλέον του 

όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ 
όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του 

άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την 

αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών 

(ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 

του ν. 4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά 

μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου 

έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 .155 
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 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.  
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 Πρβλ. άρθρο 130 ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4496/2016 
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4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 

18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το 

όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν 

στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί 

στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις 

απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία 

στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.
156. Σε περίπτωση διακοπής 

της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του 
τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει 

στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί 

περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον 

το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε 

τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. 

Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να 

επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την 

αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της157 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της 
Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/158 159

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης160  

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

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

θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 

στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της 

σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από 

τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο 

πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
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  Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 21 του ν. 4605/2019 
158

 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση ζ΄ της παρ. 11 του άρθρου 221, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 

περ. 39 του ν. 4497/2017. 
159

 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον πρόκειται για 

σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, 

επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι 

ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους 

οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση 

της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ Ν. 4412/2016). 
160

 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την τμηματική ή ολική παραλαβή των υλικών και την ολοκλήρωση του 

συμβατικού αντικειμένου και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016161, καθώς και κάθε 

άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς 

και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται 

(άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 162 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και 

κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο 

όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 

του άρθρου 36 του ν. 4412/2016163 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς 

και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του 

ν. 4412/2016)164 . 

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

υπέρ ΟΓΑ (άρθρο 6 της ΚΥΑ 1191/14.03.2017-ΦΕΚ 969/22.03.2017 τ. Β') 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 

…..% επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος165 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 

αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν 

φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον 

συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 
4412/2016 και την σχετική παράγραφο της υπ’ αριθμ. 143/2021 Μελέτης. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 

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

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
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 Πρβλ. άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017.  
162

  Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4605/2019. 
163

 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της 

ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών 

της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 
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 Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και 

απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών 

εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 
165

 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016. 
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Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή 

εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του 

χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο166 5% επί 

της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. 

Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν 

εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των 

υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν 

λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το 

οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται 

σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του 

συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του 

ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση 

προκαταβολής]. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του 
αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης 

και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της 

ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων167   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 

5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών 

υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους 

νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών 

από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της 

προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο 

όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 

221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως 
σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής 

προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί 

αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, 

αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο 

της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, 

στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 

4412/2016168. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 

προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016. 
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 Πρβλ. άρθρο 205 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 23 του ν. 4605/2019 
168

   Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά κατόπιν ειδοποίησης της υπηρεσίας στην κεντρική αποθήκη 

του Δήμου στην οδό Επαύλεως 14 & Θουκιδίδου. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού 

χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα 

υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι 

ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών 

επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο 

παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των 

υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε 

(5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην 

υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία 

προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται 

σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16169  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως 

άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το 
επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- 

παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 

4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που 

πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε 

δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του 

άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν από 

πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων 

αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των 

αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της 

κατ’ έφεση εξέτασης. 
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 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή 

πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται 

για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και 

επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, 

συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με 

απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με 

τις παραπάνω αρμοδιότητες”  
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6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους 

κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: .... 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή 

παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με 

κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου 

αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό 

προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού 

και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται 
οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου 

αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν 

πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής 

προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του 

ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 

επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των 

σχετικών πρωτοκόλλων.170 

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου 
στο εξωτερικό 

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση 

του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται 

αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που 

ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται 

ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον 

έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του 

άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Είναι υποχρεωτική από τον προμηθευτή η προσκόμιση δειγμάτων, επί ποινή αποκλεισμού, τρείς ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, για τα είδη ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 2 - «ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ». Το 

δείγμα των σάκων απορριμμάτων θα είναι τουλάχιστον 10 σάκοι από κάθε διάσταση.  

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας171  

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της 

προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση 

και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και 
στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης 

και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την αναθέτουσα αρχή172 προβαίνει στον 

απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη 

λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του 

                                                           
170

 Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), η οποία δεν 

έχει καταργηθεί. 
171

 Άρθρο 215 του ν. 4412/2016 
172

   Πρβλ άρθρο 215 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 33 παρ. 5 του ν. 4608/2019. 
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αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την 

έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω επιτροπή 

συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την 

συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του 

αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής 

λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο. 

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής173  

6.8  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου-  

6.8.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα 

αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει 

μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, 
περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  

 

6.8.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει 

τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να 

καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές 

διατάξεις του ΑΚ.  

 

6.8.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει 
τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να 

του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και 

προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).174 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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 Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
174

  Πρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  

          Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, 

σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).  

          Επισημαίνεται ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. να συμπεριλάβει ή όχι, στο παρόν σημείο της Διακήρυξης, τη ρήτρα 

υποκατάστασης του αναδόχου (άρθρο 6.8.3)  ή να διαμορφώσει τη σχετική ρήτρα με διαφορετικούς όρους. Σε κάθε περίπτωση, οι εν 

λόγω όροι θα πρέπει να είναι ρητοί και σαφείς και να κείνται εντός του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και ιδίως των σχετικών 

επιλογών που παρέχει το άρθρο 132 του ν. 4412/2016 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης -  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ - ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

Η μελέτη αφορά την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο 

ποσό των 139.511,06 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και 6% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου, όσον αφορά τα 

οικονομικά έτη 2021, 2022 και συγκεκριμένα τους K.A.E. ως εξής: 

 

ΟΜΑΔΑ 1 - Υλικά Καθαριότητας 

-Κ.Α. 10.6634.0001- (Δ/νση Οικονομικές & Διοικητικές Υπηρεσίες):  6.992,71 για το έτος 2021 και  

6.992,71 € για το έτος 2022    
-Κ.Α. 15.6634.0003 - (Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης): 11.997,04 για το έτος 2021 και  

11.997,04 € για το έτος 2022 

-Κ.Α. 15.6634.0002 - (Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης): 5.994,50 για το έτος 2021 και  

        5.994,50 € για το έτος 2022    
-Κ.Α. 20.6635.0007 - (Δ/νση Προστασίας, Ελέγχου Περιβάλλοντος : 4.998,82 για το έτος 2021 και  

& Πρασίνου  / Τμήμα Καθαριότητας)    4.998,82 € για το έτος 2022    
ΟΜΑΔΑ 2 - Σάκοι απορριμμάτων  

-Κ.Α. 35.6635.0001- (Δ/νση Προστασίας, Ελέγχου Περιβάλλοντος : 6.799,79 για το έτος 2021 και  

Τμήμα Πρασίνου)      6.799,79 € για το έτος 2022    
-Κ.Α. 20.6635.0004- (Δ/νση Προστασίας, Ελέγχου Περιβάλλοντος : 10.989,50 για το έτος 2021 και  

Τμήμα Καθαριότητας)       10.989,50 € για το έτος 2022    
 

ΟΜΑΔΑ 3 - Ειδικά απολυμαντικά 

-Κ.Α. 20.6633- (Δ/νση Προστασίας, Ελέγχου  Περιβάλλοντος :  9.993,63 για το έτος 2021 και  

        9.993,63 € για το έτος 2022    
ΟΜΑΔΑ 4 – Μικροεργαλεία Χειρός  

-Κ.Α. 20.6635.0003- (Δ/νση Προστασίας, Ελέγχου Περιβάλλοντος : 6.991,50 για το έτος 2021 και  

Τμήμα Καθαριότητας)       6.991,50 € για το έτος 2022    
-Κ.Α. 35.6635.0003- (Δ/νση Προστασίας, Ελέγχου Περιβάλλοντος : 4.998,04 για το έτος 2021 και  

Τμήμα Πρασίνου)      4.998,04 για το έτος 2022 και   

 

Συγκεντρωτικός Πίνακας: Προϋπολογισθείσα Δαπάνη ανά Κ.Α.Ε. έτη 2021, 2022 

ΟΜΑΔΑ Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. 

Προϋπολογισθ
είσα Δαπάνη 

έτους 
2021(συμπεριλ
αμβανομένου 

του Φ.Π.Α) 

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη 
έτους 

2022(συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.) 

Σύνολο  Δαπάνης Διετίας( 2021, 2022) 
ανά Κ.Α.Ε. 

ΟΜΑΔΑ 1 

10.6634.0001 
Προμήθεια Ειδών 
Καθαριότητας και 

ευπρεπισμού 
6,992.71 € 6,992.71 € 13,985.42 € 

15.6634.0003 
Προμήθεια υλικών 

καθαριότητας 
11,997.04 € 11,997.04 € 23,994.08 € 

20.6635.0007 

Προμήθεια λοιπών 

ειδών υγιεινής & 
καθαριότητας 

4,998.82 € 4,998.82 € 9,997.64 € 

15.6634.0002 
Προμήθεια Ειδικού 

Απολυμαντικού 
5,994.50 € 5,994.50 € 11,989.00 € 

ΟΜΑΔΑ 2 35.6635.0001 
Προμήθεια σάκων 

απορριμμάτων 
6,799.79 € 6,799.79 € 13,599.58 € 
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20.6635.0004 
Προμήθεια σάκων 

απορριμμάτων 
10,989.50 € 10,989.50 € 21,979.00 € 

ΟΜΑΔΑ 3 20.6633 

Προμήθεια χημικού 

υλικού (Απολυμαντικά, 
χημικά, κ.λ.π.) 

9.993,63 € 9.993,63 € 19,987.26 € 

ΟΜΑΔΑ 4 

20.6635.0003 
Προμήθεια 

Μικροεργαλείων χειρός 
6,991.50 € 6,991.50 € 13,983.00 € 

35.6635.0003 
Προμήθεια 

Μικροεργαλείων χειρός 
4,998.04 € 4,998.04 9,996.08 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α 24% & 6% 69,755.53 € 69.755,53 € 139,511.06 € 

 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ /  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (*) 

ΟΜΑΔΑ 1 - ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Κ.Α 10.6634.0001   ΕΤΗ 2021 2022 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – Φ.Π.Α 24% 

A/A Περιγραφή Είδους 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ Τιμή Μονάδας Ποσότητα/έτος Σύνολο 

1 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΡΗΣΗΣ  ΤΜΧ 0,70 20 14,00 

2 Ξεσκονόπανο Microfiber για γενική χρήση  40x40cm ΤΜΧ 1,00 175 175,00 

3 
Ταινίες συσκευασίας 4cm Α΄ ποιότητας αυτοκόλλητες 

(διαφανείς). ΤΜΧ 1,58 10 15,80 

4 Ξύστρες με κοντάρι (Δαπέδου). ΤΜΧ 4,00 10 40,00 

5 Λάστιχο ποτίσματος ½ ίντσα. ΤΜΧ 12,30 1 12,30 

6 Παρκετέζες κομπλέ μεγάλες με κοντάρι αλουμινίου 90ΕΚ ΤΜΧ 7,44 2 14,88 

7 ΠΑΤΑΚΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 2Χ1,5Μ ΤΜΧ 15,60 3 46,80 

8 Κάλυκας πλαστικός για επαγγελματική σφουγγαρίστρα ΤΜΧ 3,00 20 60,00 

9 Παρκετέζες κομπλέ μεγάλες με κοντάρι αλουμινίου 60ΕΚ ΤΜΧ 6,57 3 19,71 

10 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΓΙΓΑΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΜΧ 2,75 22 60,50 

11 

Στίφτης σφουγγαρίσματος πλαστικός για κάδο 
σφουγγαρίσματος (ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΚΑΔΟ ΤΟΥ 

ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟΥ) ΤΜΧ 9,56 5 47,80 

12 
Επαγγελματικό Καρότσι Διπλό 2x20L με κάδο αναλωσίμων 

και σακούλα απορριμμάτων με καπάκι ΤΜΧ 70,00 4 280,00 

13 Πινακίδα προειδοποίησης "wet floor" δύο όψεων ΤΜΧ 5,00 5 25,00 

14 
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 

ΤΖΑΜΙΩΝ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΜΧ 18,56 6 111,36 

15 ΣΚΟΥΠΑ  ΤΜΧ 1,20 10 12,00 

16 ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΜΧ 1,75 15 26,25 

17 
 3ΦΥΛΛΟ ΡΟΛΟ ΥΓΕΙΑΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΚΟΦΡΕ 100% 

ΥΔΑΤΟ/ΔΙΑΛΥΤΟ  ΤΜΧ 0,27 3500 945,00 

18 

ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 193 ΜΕΤΡΩΝ EXTRA ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ 2ΠΛΑ 
ΦΥΛΛΑ/ΡΟΛΛΟ ΤΜΧ 4,13 150 619,50 
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19 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4 ΛΙΤΡΑ ΤΜΧ 2,80 40 112,00 

20 

ΥΓΡΟ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΙΩΝ ULTRA ΓΙΑ ΑΣΤΡΑΦΤΕΡΕΣ 
ΕΠΙΦΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΤΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΩΜΑΤΑ  PH 6,8 

+/-0,2 ΝΑ ΜΗΝ ΑΥΤΟΑΝΑΦΛΕΓΕΤΑΙ , ΟΞΕOΔΩΤΙΚΕΣ 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΧΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΔΙΑΛΥΤΟ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

4ΛΙΤΡΩΝ   ΤΜΧ 2,18 250 545,00 

21 
ΣΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ  ΤΜΧ 0,70 150 105,00 

22 ΠΙΓΚΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ  ΤΜΧ 2,00 10 20,00 

23 
ΥΓΡΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΗ ΒΡΩΜΙΑ 

500 ML ( ph 2,5+/-0,5) ΤΜΧ 1,00 20 20,00 

24 ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ WC (ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ) 750 ML  ΤΜΧ 0,90 50 45,00 

25 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4ΛΙΤΡΩΝ  ΤΜΧ 3,50 40 140,00 

26 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΤΜΧ 4,00 50 200,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  (ΠΡΟ Φ.Π.Α.) 3.712,90 

Φ.Π.Α. 24% 891,10 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 4.604,00 

Κ.Α 10.6634.0001 ΕΤΗ 2021 2022  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – Φ.Π.Α 6% 

A/A Περιγραφή Είδους 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ Τιμή Μονάδας Ποσότητα/έτος Σύνολο 

1 
ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΕΛΑΦΡΩΣ ΠΟΥΔΡΑΡΙΣΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 

100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ  ΤΜΧ 12,50 100 1.250,00 

2 
ΑΠΑΛΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΛΙΤΡΩΝ ΣΕ 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΩΜΑΤΑ  ΤΜΧ 2,33 300 699,00 

3 
ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΧΛΩΡΙΝΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΩΜΑΤΑ  ΣΕ ΦΙΑΛΗ 

ΤΩΝ 1250 ML ΤΜΧ 0,87 350 304,50 

      ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  (ΠΡΟ Φ.Π.Α.)  2.253,50 

       Φ.Π.Α. 6%  135,21 

      ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 2.388,71 

* Οι αναγραφόμενες τιμές μονάδας βασίζονται σε συμβάσεις παλιότερων ετών και έρευνα αγοράς στο διαδίκτυο 

 

K.A.E. 15.6634.0003 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤH 2021, 2022 (Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ) Φ.Π.Α 24% 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. 
Τιμή Μονάδας 
(χωρίς Φ.Π.Α.) 

Ποσότητα/έτος Σύνολο 

1 
ΣΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ 
TMX 0,70 100 70,00 

2 ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ WC 750ΜΛ TMX 0,90 150 135,00 

3 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 100 ΜΕΤΡΑ TMX 5,56 50 278,00 

4 ΔΙΑΦΑΝΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 100μ TMX 3,18 40 127,20 

5 ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ  50Μ TMX 5,50 30 165,00 

6 ΑΠΛΩΣΤΡΑ ΡΟΥΧΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ TMX 14,76 8 118,08 

7 ΒΑΜΒΑΚΙ 150 ΓΡ TMX 1,45 40 58,00 

8 ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ TMX 6,00 10 60,00 

9 ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ ΣΕΤ 16 LIT TMX 2,50 20 50,00 

10 ΥΓΡΟ ΛΑΜΠΡΙΝΤΙΚΟ - ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ  4 ΛΙΤ TMX 20,00 30 600,00 

ΑΔΑ: Ψ5ΗΙΩΗ3-Ο1Γ
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11 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ  4 ΛΙΤΡΑ TMX 2,90 20 58,00 

12 ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 24 ΤΕΜ. TMX 2,42 8 19,36 

13 ΥΓΡΑ ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 72 TEMAXΙΩΝ TMX 2,01 150 301,50 

14 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ ΡΟΛΟ ΤΜΧ 10,38 20 207,60 

15 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΤΜΧ 4,00 20 80,00 

16 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΡΟΥΧΩΝ ΜΕΣΑΙΕΣ ΤΜΧ 6,00 15 90,00 

17 ΠΑΤΑΚΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 2Χ1,5Μ TMX 15,60 10 156,00 

18 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΙΚΡΕΣ 50 

TEMAXIΩΝ 
TMX 0,48 70 33,60 

19 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΕΣΑΙΕΣ 50 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
TMX 0,52 70 36,40 

20 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 50 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
TMX 0,70 70 49,00 

21 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (30 

ΤΜΧ, 45X55) 
TMX 0,50 400 200,00 

22 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 80X110 ΚΙΛΑ 1,60 400 640,00 

23 
ΣΙΔΕΡΟΠΑΝΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ 
TMX 9,68 10 96,80 

24 ΣΚΟΥΠΑ TMX 1,20 80 96,00 

25 ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΑ TMX 1,20 50 60,00 

26 ΣΚΟΥΠΑ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ TMX 2,98 30 89,40 

27 ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ ΑΣΗΜΙ TMX 0,35 100 35,00 

28 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ FIBRA ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΡΗΣΗΣ TMX 0,70 150 105,00 

29 ΚΟΝΤΑΡΙΑ  ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ TMX 1,35 30 40,50 

30 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΝΗΜΑ TMX 1,50 80 120,00 

31 ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 100ΤΜΧ TMX 14,77 1 14,77 

32 ΥΓΡΟ  ΠΙΑΤΩΝ 4lt TMX 2,80 30 84,00 

33 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΡΜΟΥΣ ΣΕ ΣΠΡΕΥ 750 ml TMX 3,23 50 161,50 

34 ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 4ΛΙΤΡΑ TMX 4,80 20 96,00 

35 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΡΕΜΑ 500ΜΛ TMX 4,00 50 200,00 

36 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥΣ ΣΕ ΣΠΡΕΥ TMX 5,00 10 50,00 

37 

ΥΓΡΟ ΔΑΠΕΔΩΝ & ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ULTRA ΓΙΑ ΑΣΤΡΑΦΤΕΡΕΣ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΤΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΩΜΑΤΑ PH 
6,8 +/- 0,2 NA MHN AYTOANAΦΛΕΓΕΤΑΙ, ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΌΧΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΔΙΑΛΥΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 
ΛΙΤΡΩΝ 

TMX 2,18 280 610,40 

38 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΛΙΤΡΑ TMX 3,50 40 140,00 

39 ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΚΟΝΤΑΡΙ TMX 1,75 30 52,50 

40 
ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  193μ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ 2ΠΛΑ ΦΥΛΛΑ/ΡΟΛΛΟ 
TMX 4,13 160 660,80 

41 3 ΦΥΛΛΟ ΡΟΛΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΚΟΦΡΕ 100% ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ TMX 0,27 3000 810,00 

42 
ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΑΚΕΤΟΥ  ΤΩΝ 100 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ (ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ) 
TMX 0,65 100 65,00 

43 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΑΠΛΕΣ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ TMX 0,24 200 48,00 

ΑΔΑ: Ψ5ΗΙΩΗ3-Ο1Γ
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44 ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ TMX 0,70 200 140,00 

45 
ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ ΖΑΚ 1 ΦΥΛΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 

ΦΥΛΛΩΝ 
TMX 0,55 90 49,50 

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς Φ.Π.Α.) 7.357,91 

Φ.Π.Α. 24% 1.765,90 

ΣΥΝΟΛΟ (με Φ.Π.Α.) 9.123,81 

K.A.E.  15.6634.0003  ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤH 2021, 2022   (Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ) Φ.Π.Α 6% 

1 ΑΠΑΛΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4ΛΙΤΡΑ TMX 2,33 220 512,60 

2 ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΧΛΩΡΙΝΗ ΣΕ ΦΙΑΛΗ ΤΩΝ 1250 ΜΛ TMX 0,87 400 348,00 

3 ΛΕΠΤΟΡΕΥΣΤΗ ΧΛΩΡΙΝΗ ΣΕ ΦΙΑΛΗ ΤΩΝ 2000μλ TMX 1,50 400 600,00 

4 
ΓΑΝΤΙΑ  LATEX ΕΛΑΦΡΩΣ ΠΟΥΔΡΑΡΙΣΜΕΝΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ 
TMX 12,50 100 1.250,00 

   
ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς Φ.Π.Α.) 2.710,60 

   
Φ.Π.Α. 6% 162,64 

   
ΣΥΝΟΛΟ (με Φ.Π.Α.) 2.873,24 

* Οι αναγραφόμενες τιμές μονάδας βασίζονται σε συμβάσεις παλιότερων ετών και έρευνα αγοράς στο διαδίκτυο 

 

Κ.Α 20.6635.0007   ΕΤΗ 2020, 2021 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Φ.Π.Α. 24% 

A/A Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Τιμή Μονάδας Ποσότητα/ΕΤΟΣ Σύνολο 

1 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ FIBRA  ΕΠΑΓΓΕΛ. 

ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΜΧ 0,70 20 14,00 

2 
Ξεσκονόπανο Microfiber για γενική χρήση  

40x40cm ΤΜΧ 1,00 80 80,00 

3 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΓΙΓΑΣ 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 
ΤΜΧ 2,75 22 60,50 

4 
ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΓΙΓΑΣ 
ΤΜΧ 3,50 20 70,00 

5 ΣΚΟΥΠΑ ΨΑΘΙΝΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΡΕΣΣΑΣ ΤΜΧ 3,20 100 320,00 

6 ΦΑΡΑΣΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΜΧ 13,60 50 680,00 

7 ΚΟΥΒΑΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ ΣΕΤ 16 LIT ΤΜΧ 2,50 10 25,00 

8 ΣΚΟΥΠΑ ΤΜΧ 1,20 20 24,00 

9 
3ΦΥΛΛΟ ΡΟΛΟ ΥΓΕΙΑΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΚΟΦΡΕ 

100% ΥΔΑΤΟ/ΔΙΑΛΥΤΟ 
ΤΜΧ 0,27 2000 540,00 

10 

ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ193Μ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ 
2ΠΛΑ ΦΥΛΛΑ/ΡΟΛΛΟ 

ΤΜΧ 4,13 70 289,10 

11 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4 ΛΙΤΡΑ ΤΜΧ 2,80 8 22,40 

12 

ΥΓΡΟ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΙΩΝ ULTRA ΓΙΑ 

ΑΣΤΡΑΦΤΕΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΤΩΜΑΤΑ ΣΕ 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΩΜΑΤΑ  PH 6,8 +/-0,2 ΝΑ ΜΗΝ 

ΑΥΤΟΑΝΑΦΛΕΓΕΤΑΙ , ΟΞΕOΔΩΤΙΚΕΣ 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΧΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΔΙΑΛΥΤΟ  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4ΛΙΤΡΩΝ 

ΤΜΧ 2,18 100 218,00 

13 ΠΙΓΚΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΤΜΧ 2,00 12 24,00 

14 
ΥΓΡΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΣΚΛΗΡΗ ΒΡΩΜΙΑ 500 ML ( ph 2,5+/-0,5) 
ΤΜΧ 1,00 5 5,00 

ΑΔΑ: Ψ5ΗΙΩΗ3-Ο1Γ
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15 
ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ WC (ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ) 750 

ML 
ΤΜΧ 0,90 20 18,00 

16 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

4ΛΙΤΡΩΝ 
ΤΜΧ 3,50 30 105,00 

17 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ 
 

4,00 20 80,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  (ΠΡΟ Φ.Π.Α.) 2,575.000 

Φ.Π.Α. 24% 618.000 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 3,193.000 

Κ.Α 20.6635.0007   ΕΤΗ 2020, 2021 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Φ.Π.Α. 6% 

A/A Περιγραφή Είδους Μονάδα Μέτρησης Τιμή Μονάδας Ποσότητα/ΕΤΟΣ Σύνολο 

1 
ΑΠΑΛΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΛΙΤΡΩΝ ΣΕ 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΩΜΑΤΑ 
ΤΜΧ 2,33 120 279,60 

2 ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΧΛΩΡΙΝΗ ΣΕ ΦΙΑΛΗ ΤΩΝ 1250ΜΛ ΤΜΧ 0,87 200 174,00 

3 
ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΕΛΑΦΡΩΣ ΠΟΥΔΡΑΡΙΣΜΕΝΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
ΤΜΧ 12,50 100 1250,00 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  (ΠΡΟ Φ.Π.Α.) 1,703.60 

  
Φ.Π.Α. 6% 102.22 

  
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 1,805.82 

* Οι αναγραφόμενες τιμές μονάδας βασίζονται σε συμβάσεις παλιότερων ετών και έρευνα αγοράς στο διαδίκτυο 

 
K.A.E.  15.6634.0002  ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΤH 2021, 2022  Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. 
Τιμή Μονάδας (χωρίς 

Φ.Π.Α.) 
Ποσότητα Σύνολο 

Α_ΕΙΔΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 

1 ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟ ΣΠΡΕΪ TMX 4.20 25 105.00 

2 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΣΠΡΕΪ TMX 4.00 30 120.00 

3 ΣΚΟΝΗ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 140 ΓΡ. TMX 0.60 125 75.00 

4 ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ WC 750 ML TMX 0.90 35 31.50 

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς Φ.Π.Α.) 331.50 

Φ.Π.Α. 24% 79.56 

ΣΥΝΟΛΟ (με Φ.Π.Α.) 411.06 

      
Β_ΕΙΔΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 6% 

1 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΚΑΘΑΡΟ 95 ΒΑΘΜΟΙ 200 ML TMX 14.13 70 989.10 

2 
ΑΠΑΛΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΜΕ ΗΠΙΑ 

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΛΙΤΡΩΝ 
TMX 2.80 100 280.00 

3 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 4 ΛΙΤΡΑ TMX 11.29 270 3,048.30 

4 ΛΕΠΤΟΡΕΥΣΤΗ ΧΛΩΡΙΝΗ ΣΕ ΦΙΑΛΗ 2000ML TMX 1.50 100 150.00 

5 
ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΧΛΩΡΙΝΗ ΣΕ ΦΙΑΛΗ ΤΩΝ 1250 

ML (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ) 
TMX 2.00 400 800.00 

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς Φ.Π.Α.) 5,267.40 

Φ.Π.Α. 6% 316.04 

ΣΥΝΟΛΟ (με Φ.Π.Α.) 5,583.44 

* Οι αναγραφόμενες τιμές μονάδας βασίζονται σε συμβάσεις παλιότερων ετών και έρευνα αγοράς στο διαδίκτυο 

ΑΔΑ: Ψ5ΗΙΩΗ3-Ο1Γ
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ΟΜΑΔΑ 2 - ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΚΑ 20.6635.0004:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ,  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

A/A Περιγραφή Είδους Μ.Μ. Τιμή Μονάδας Ποσότητα/ΕΤΟΣ Σύνολο 

1 

Σάκοι απορριμμάτων με 
λογότυπο του Δήμου (Μαύροι)  
70 x 110 KG 1.6 4,500 7,200.00 

2 

Σάκοι απορριμμάτων με 
λογότυπο του Δήμου (Μαύροι)   
55 x 60 KG 1.6 500 800.00 

3 

Σάκοι απορριμμάτων με 
λογότυπο του Δήμου (Μαύροι)  
80 x 110 KG 1.6 525 840.00 

4 
Σακούλες για καλάθια 
γραφείου 45x55  (Σετ 20 τμχ) ΣΕΤ 0.45 50 22.50 

Σύνολο προ Φ.Π.Α. 24% 8,862.50 

Φ.Π.Α. 24% 2,127.00 

Γενικό Σύνολο 10,989.50 

* Οι αναγραφόμενες τιμές μονάδας βασίζονται σε συμβάσεις παλιότερων ετών και έρευνα αγοράς στο διαδίκτυο 

 

ΚΑ 35.6635.0001:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ,  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

A/A Περιγραφή Είδους Μ.Μ. Τιμή Μονάδας Ποσότητα/ΕΤΟΣ Σύνολο 

1 

Σάκοι απορριμμάτων με 
λογότυπο του Δήμου (Πράσινοι)  
70 x 110 KG 1.6 2,900 4,640.00 

2 

Σάκοι απορριμμάτων με 
λογότυπο του Δήμου (Πράσινοι)  
55 x 60 KG 1.6 150 240.00 

3 

Σάκοι απορριμμάτων με 
λογότυπο του Δήμου (Πράσινοι)  
80 x 110 KG 1.6 370 592.00 

4 
Σακούλες για καλάθια γραφείου 
45x55  (Σετ 20 τμχ) ΣΕΤ 0.45 26 11.70 

3,446 5,483.70 

Φ.Π.Α. 24% 1,316.09 

Γενικό Σύνολο 6,799.79 

* Οι αναγραφόμενες τιμές μονάδας βασίζονται σε συμβάσεις παλιότερων ετών και έρευνα αγοράς στο διαδίκτυο 

 

ΟΜΑΔΑ 3 – ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 

K.A.E.  20.6633  ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΤH 2021, 2022  Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. Τιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.) Ποσότητα /ετος Σύνολο 

1 

ΠΟΛΥΤΑΜΠΛΕΤΑ ΑΡΓΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ- 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ(Συσκευασία των 25kg 

(κάθε συσκευασία περιέχει 125 
πολυταμπλέτες των 200gr) 

ΚΙΛΑ 3,69 80,00 295,20 

 2 
ΥΓΡΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΑΛΓΟΚΤΟΝΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 

5ΛΙΤΡΩΝ 

ΛΙΤΡΟ 15,70 30,00 471,00 

 3 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 20 
ΛΙΤΡΩΝ 

ΛΙΤΡΟ 6,50 600,00 3.900,00 

ΑΔΑ: Ψ5ΗΙΩΗ3-Ο1Γ
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 4 

ΕΙΔΙΚΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ - ΥΓΡΟ , ΙΔΑΝΙΚΟ ΚΑΙ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ -ΑΠΟΣΜΗΣΗ ΟΣΜΩΝ 
ΑΜΜΩΝΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 20 ΛΙΤΡΩΝ 

ΛΙΤΡΟ 4,00 60,00 240,00 

 5 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 
20 ΛΙΤΡΩΝ 

ΛΙΤΡΟ 13,90 70,00 973,00 

6  
ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΟΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 
ΚΙΛΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 2 ΚΙΛΩΝ (Φ.Π.Α. 
6%) 

ΚΙΛΟ 0,63 80,00 50,40 

 7 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ  - ΙΟΚΤΟΝΟ, 
ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ, ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ          
(Φ.Π.Α. 6%) 

ΛΙΤΡΟ 10,00 250,00 2.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς Φ.Π.Α.) 8.349,75 

Φ.Π.Α. 24% 1,523.94 

Φ.Π.Α 6% 120.00 

ΣΥΝΟΛΟ (με Φ.Π.Α.) 9.993,63 

* Οι αναγραφόμενες τιμές μονάδας βασίζονται σε συμβάσεις παλιότερων ετών και έρευνα αγοράς στο διαδίκτυο 

 

ΟΜΑΔΑ 4 – ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 

Κ.Α. 20.6635.0003:  ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΕΤΟΥΣ 2021_2022                                                                                                                        Δ/νση 
Προστασίας, Ελέγχου  Περιβάλλοντος  

Α/Α ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 2021_2022 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΕΤΟΣ - 

TMX 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς 

Φ.Π.Α. 24%) 
ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς Φ.Π.Α. 

24%) 

1 
ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ-ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ 172 ΤΜΧ 

¼,5/16,3/8,1/2 ΙΝΤΖΑΣ 
2 140.00 280.00 

2 ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ ΜΕΓΑΛΟ 1 ΙΝΤΖΑΣ ΜΑΚΡΥ 1 860.00 860.00 

3 ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ 5 6.50 32.50 

4 ΠΕΝΣΑ 10 7.50 75.00 

5 ΚΟΠΤΑΚΙΑ 10 6.50 65.00 

6 ΑΛΕΝ ΣΕΤ ΜΠΙΛΙΑΣ 2 32.00 64.00 

7 ΤΟΡΚΣ ΣΕΤ ΜΑΚΡΥΑ 2 12.50 25.00 

8 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ 12-24V 3 5.00 15.00 

9 ΧΩΝΙΑ ΜΕΓΑΛΑ 5 4.00 20.00 

10 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ  ΚΡΟΥΣΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΣΕΤ 2 25.00 50.00 

11 
ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔA ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ                                  (ΣET 

ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΟΔΑ) 
2 150.00 300.00 

12 ΣΕΤ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΜΠΕΚ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 1 54.00 54.00 

13 ΣΙΔΗΡΟΠΡΟΙΟΝΟ 2 6.50 13.00 

14 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΙΣΙΟ ΜΑΚΡΥ 5 6.00 30.00 

15 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΣΤΑΥΡΩΤΟ ΜΑΚΡΥ 5 6.00 30.00 

ΑΔΑ: Ψ5ΗΙΩΗ3-Ο1Γ
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16 ΣΦΥΡΙ ΜΑΤΣΟΛΑ ΜΕΓΑΛΟ 2 8.00 16.00 

17 ΣΦΥΡΙ ΒΑΡΕΙΑ 5kgr ΜΕ ΣΤΥΛΙΑΡΙ 3 40.00 120.00 

18 ΑΕΡΟΣΕΓΑ 1 93.00 93.00 

19 ΛΟΣΤΟΣ ΜΑΚΡΥΣ 3 25.00 75.00 

20 ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΣΕ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΘΗΚΗ 2 60.00 120.00 

21 ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 50M 2 105.00 210.00 

22 ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 25W 1 34.00 34.00 

23 ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΣ LED ΚΑΛΕΣ 3 25.00 75.00 

24 ΣΕΤ ALLEN ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2”  30 TMX 1 60.00 60.00 

25 ΣΕΤ TORX ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ  ½” 32 TMX 1 60.00 60.00 

26 ΣΕΤ ΠΟΛΥΣΦΗΝΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ  ½” 26 TMX 1 60.00 60.00 

27 ΣΕΤ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΛΑΔΙΟΥ ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ 1 135.00 135.00 

28 ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ 2 4.00 8.00 

29 ΦΑΛΤΣΕΤΑ 5 3.00 15.00 

30 ΜΕΤΡΟ 5m 2 4.00 8.00 

31 ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ FLEXIM ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 1 107.00 107.00 

32 
ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΚΑΡΥΔΑΚΙ  ΑΠΟ ¾ (ΑΡΣΕΝΙΚΟ) ΣΕ 1 ΙΝΤΖΑ  

(ΘΥΛΥΚΟ) 
2 17.00 34.00 

33 ΚΟΠΤΗΣ ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 1 95.00 95.00 

34 ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 1 58.00 58.00 

35 ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΜΕ ΑΚΡΗ 1,7mm 1 59.00 59.00 

36 ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 1 47.00 47.00 

37 
ΡΟΠΟΚΛΕΙΔΟ-ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ ΡΟΠΗΣ ΓΙΑ 

ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 
1 340.00 340.00 

38 ΕΞΩΛΚΕΑΣ-ΤΡΑΒΗΚΤΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 2 145.00 290.00 

39 ΣΕΤ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΜΒΟΛΩΝ ΦΡΕΝΩΝ ΚΑΣΕΤΙΝΑ 1 81.00 81.00 

40 ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΓΙΑ ΜΠΛΑΚΑΚΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2 43.00 86.00 

41 ΣΕΤ ΕΞΩΛΚΕΙΣ ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΒΙΔΩΝ 1-8 2 28.00 56.00 

42 ΑΚΟΝΙΣΤΗΣ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ 1 163.00 163.00 

43 ΤΑΚΟΙ ΤΡΟΧΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ 7 25.00 175.00 

44 ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΚΟΛΙΕΔΩΝ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 2 50.00 100.00 

ΑΔΑ: Ψ5ΗΙΩΗ3-Ο1Γ
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45 ΜΠΟΥΖΟΚΛΕΙΔΑ ΜΑΚΡΥΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ) 4 10.00 40.00 

46 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 310 1.90 589.00 

47 ΦΑΛΤΣΕΤΑ - ΚΟΠΤΗΣ 100 1.90 190.00 

48 ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 1 125.81 125.81 

 
Σύνολο  5638.31 

 
Φ.Π.Α. 24% 1353.19 

Γενικό Σύνολο 6991.50 

* Οι αναγραφόμενες τιμές μονάδας βασίζονται σε συμβάσεις παλιότερων ετών και έρευνα αγοράς στο διαδίκτυο 

 

.Α. 35.6635.0003:  ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2021_2022 

Δ/νση Προστασίας, Ελέγχου  Περιβάλλοντος & Πρασίνου  /Τμήμα Πρασίνου 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. 
Tιμή Μονάδος (χωρίς 

Φ.Π.Α. 24%) 
Ποσότητα 

Συνολική Δαπάνη (χωρίς 
Φ.Π.Α. 24%) 

1 
Επαναφορτιζόμενο 

Δραπανοκατσάβιδο (Μπαταρία 
Λιθίου 18V) 

ΤΕΜ 112.00 1 112.00 

2 Εργαλεία για βαψιμο ΤΕΜ 5.00 10 50.00 

3 Πινέλα για βάψιμο ΤΕΜ 7.95 8 63.60 

4 Οικοδομικό Καρότσι ΤΕΜ 32.52 1 32.52 

5 
Σέτ Πολύγωνα από 6-32  (Chrome - 

Vanadium) 
ΤΕΜ 32.00 1 32.00 

6 Πιστόλι σιλικόνης ΤΕΜ 6.00 3 18.00 

7 Πένσα 180mm ΤΕΜ 4.23 5 21.15 

8 
Μεταλλική Σκούπα Φυλλώματος 

κομπλέ 
ΤΕΜ 9.76 100 976.00 

9 Ψαλίδι Χειρός (Κλαδευτήρι) ΤΕΜ 30.00 30 900.00 

10 Ψαλίδι Χειρός (Κλαδευτήρι) ΤΕΜ 32.00 7 224.00 

11 Κοπτάκια ΤΕΜ 3.50 15 52.50 

12 
 Οικοδομικό Σύρμα (Μαύρο Νο 7 

1,3mm) 
ΤΕΜ  5.00 20 100.00 

13 Γερμανικό Κλειδί Νο 6-7 ΤΕΜ 1.63 20 32.60 

14 Μυτοτσίμπιδο Ίσιο ΤΕΜ 17.89 4 71.56 

15 Μυτοτσίμπιδο Σπαστό ΤΕΜ 13.82 4 55.28 

16 Κλειδιά εξάγωνα ΣΕΤ 10 ΤΜΧ 6.42 2 12.84 

17 
Σέτ Γερμανοπολύγωνο από 8-24 

(Chrome - Vanadium) 
ΤΕΜ 17.53 2 35.06 

ΑΔΑ: Ψ5ΗΙΩΗ3-Ο1Γ
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18 Ψαλίδι με Κοντάρι ΤΕΜ 45.00 2 90.00 

19 
Δίσκος Κοπής CD Mετάλου 

(115x22,2) 
ΤΕΜ 1.95 4 7.80 

20 
Δίσκος Λείανσης Mετάλου 

(115x6x22,5) 
ΤΕΜ 2.03 4 8.12 

21 Δίσκος Κοπής  Mετάλου (115x3x22,2) TEM 2.11 4 8.44 

22 Πριτσιναδόρος ΤΕΜ 11.13 2 22.26 

23 
Δίσκος Τροχίσματος Αλυσίδων 

(145x3x22) 
TEM 3.17 2 6.34 

24 Πλαγιοκόφτης 160 mm ΤΕΜ 3.98 2 7.96 

25 Καρυδάκια 6-20 ΤΕΜ 4.07 2 8.14 

26 Πλαγιοκόφτης 190μμ με λαβή TEM 4.88 3 14.64 

27 Σετ Τρυπάνια Σιδήρου (3mm-10mm)  ΣΕΤ 8 ΤΜΧ 6.38 2 12.76 

28 
Σέτ Καρυδάκια από 7-3   (Chrome - 

Vanadium) 
ΤΕΜ 7.98 3 23.94 

29 Φτυάρι Κομπλέ ΤΕΜ 5.50 10 55.00 

30 Τσάπα Κομπλέ ΤΕΜ 8.42 10 84.20 

31 Τσουγκράνα Κομπλέ ΤΕΜ 9.68 10 96.80 

32 Σετ Ζουμπάδων Εκτόνωσης ΣΕΤ 4 ΤΜΧ 9.98 2 19.96 

33 Σετ κατσαβίδια αστέρι ΣΕΤ 6 ΤΜΧ 9.98 2 19.96 

34 Κλειδιά γερμανικά ΣΕΤ 8 ΤΜΧ 13.50 2 27.00 

35 Μετροταινίες 5m x12,7 mm ΤΕΜ 3.96 2 7.92 

36 Μετροταινίες 8m x 25 mm ΤΕΜ 5.10 2 10.20 

46 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΕΜ 1.90 50.00 95.00 

  
ΑΦΑΛΟΥΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΞΥΛΟΥ 

ΠΟΡΤΑΣ 
ΤΕΜ 4.90 10.00 49.00 

  
ΑΦΑΛΟΥΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ  ΠΟΡΤΑΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΤΕΜ 9.50 10.00 95.00 

  ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΤΕΜ 2.76 20.00 55.20 

  ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΕΜ 1.98 20.00 39.60 

  ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ ΤΕΜ 0.64 20.00 12.80 

  ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΕΜ 0.64 20.00 12.80 

  
ΚΑΡΟΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΠΑΓΑΚΙΑ 4,6Χ8 

(200τμχ) 
ΤΕΜ 11.20 2.00 22.40 
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  ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΚΟ 200μλ ΤΕΜ 3.40 10.00 34.00 

  ΟΥΠΑ Νο4 κουτι 100τεμ ΤΕΜ 4.16 4.00 16.64 

  ΟΥΠΑ Νο6κουτι 100τεμ ΤΕΜ 4.99 4.00 19.96 

  
ΛΑΜΑΚΙ 60/100/120/200 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 

(100τεμ) 
ΤΕΜ 7.98 4.00 31.92 

  ΚΟΛΛΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟ ΤΕΜ 2.58 20.00 51.60 

  ΚΟΛΛΕΣ ΓΙΑ ΞΥΛΟ ΤΕΜ 2.42 20.00 48.40 

  ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΕΜ 125.81 1.00 125.81 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 4030.68 

Φ.Π.Α.24% 967.36 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4998.04 

* Οι αναγραφόμενες τιμές μονάδας βασίζονται σε συμβάσεις παλιότερων ετών και έρευνα αγοράς στο διαδίκτυο 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ : ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Επιπλέον των αναφερομένων απαιτήσεων για τα προμηθευόμενα είδη καθαριότητας – υλικά απολύμανσης περαιτέρω τεχνικές 

προδιαγραφές, αποτελούν οι κάτωθι: 

A/A ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

(ΤΥΠΟΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ - ΧΩΡΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ) 

1 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ FIBRA 

ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΡΗΣΗΣ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΜΕ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΙΜΠΡΑ, 
ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΚΑΙ 

ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ. Η ΦΙΜΠΡΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΕΣ 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΚΑΙ 

ΚΑΚΟΣΜΙΕΣ ΣΤΟ ΣΠΟΓΓΟ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ 10Χ15Χ3 

 

2 ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ ΑΣΗΜΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.  ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ  

3 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 4CM Α' 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 

(ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ). 

Ταινίες συσκευασίας, κατασκευασμένες από 
πολυπροπυλένιο. Μεγάλη αντοχή – ισχυρή κόλληση. 

Διαστάσεις 48mm φάρδος και μήκος 60m.Διάφανο 

 

4 

ΚΑΛΥΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 

ΚΑΛΥΚΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΡΑΦΤΕΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ, 

100% ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ, ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΥΚΟΛΟΙ ΣΤΗΝ 
ΧΡΗΣΗ, ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ. 
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5 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ ΡΟΛΛΟ 

ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ. ΜΕ ΜΑΛΑΚΗ ΥΦΗ ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΑΤΑ ΤΗΝ 
ΥΓΡΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. ΝΑ ΚΟΒΕΤΑΙ 

ΣΕ ΚΟΜΜΑΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΡΟΛΟ 13 ΜΕΤΡΑ. 

 

6 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΓΙΓΑΣ 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ. ΒΑΡΟΣ : 350-380-400ΓΡ. 

ΥΛΙΚΟ ΝΗΜΑΤΟΣ : ΑΚΡΥΛΙΚΟ/ΒΑΜΒΑΚΙ. ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΧΡΩΜΑΤΑ. ΚΑΛΗ  ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΚΑΛΗ 

ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ ΥΓΡΩΝ. ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ. ΚΑΛΗ ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 
ΑΠΟ ΠΛΑΚΑΚΙ, ΠΑΡΚΕ ΞΥΛΟ, ΜΑΡΜΑΡΟ. ΓΙΑ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ . 

 

7 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΝΗΜΑ 

Σφουγγαρίστρα από νήμα απορροφητική με βάρος 200gr 

για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Εξαιρετικά 
απορροφητική και ανθεκτική σφουγγαρίστρα για εύκολο 

και γρήγορο σφουγγάρισμα. 

 

8 
ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΓΙΓΑΣ 

ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ. ΥΨΗΛΗΣ 

ΑΝΤΟΧΗΣ. ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΗΜΙΚΟ 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ (ΧΛΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ). ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ 

ΟΞΕΙΔΩΣΗ. ΜΗΚΟΣ ΑΠΟ 1,25 ΜΕΧΡΙ 1,35Μ. 

 

9 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 
ΤΥΠΟΥ ΝΙΚΕΛ, ΜΗΚΟΥΣ ΑΠΟ 1,25 ΜΕΧΡΙ 1,35Μ, ΝΑ 

ΒΙΔΩΝΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 
 

10 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΣΚΟΥΠΑΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΗΚΟΥΣ ΑΠΟ 1,25 ΜΕΧΡΙ 1,35Μ, ΝΑ 

ΒΙΔΩΝΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΣΚΟΥΠΑ 
 

11 
ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ MICROFIBER 
ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  40X40CM 

ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ, ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ 
ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΝΑ 

ΜΑΖΕΥΕΙ ΤΗΝ ΣΚΟΝΗ , ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΦΗΝΕΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ. 
ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΑΜΕΣΑ ΤΑ ΥΓΡΑ , ΝΑ ΣΤΕΓΝΩΝΕΙ 
ΓΡΗΓΟΡΑ.ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΓΡΑΤΣΟΥΝΙΕΣ ΤΙΣ 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. ΧΡΗΣΗ :ΣΕ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΜΕ ΣΤΕΓΝΟ ΠΑΝΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΤΖΑΜΙΑ, 

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ, Κ.Τ.Λ. 

 

12 
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ 
"WET FLOOR" ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ 

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ 
"CAUTION WET FLOOR" ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 51CM X 21CM, B: 700 ΓΡ. 

 

13 ΚΟΥΒΑΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ ΣΕΤ 16 LIT 

ΚΟΥΒΑΣ 16 LT ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ. Ο 

ΣΤΙΦΤΗΣ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ ΓΙΑ 
ΤΑΧΥΤΕΡΟ ΣΤΥΨΙΜΟ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟΣ. 

 

14 

ΣΤΙΦΤΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΔΟ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 

(ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΚΑΔΟ ΤΟΥ 
ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟΥ) 

 
 

15 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΙ 

ΔΙΠΛΟ 2X20L ΜΕ ΚΑΔΟ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΚΟΥΛΑ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 

ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΟ, ΜΕ 

ΒΑΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ. 2 X ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟΙ ΚΑΔΟΙ 20L. ΠΛΑΙΝΟ  
ΚΑΔΟ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ. ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΣΑΚΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ. ΠΡΕΣΣΑ ΜΕ ΔΙΠΛΕΣ ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ 

ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΣΤΙΨΙΜΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ. ΧΕΡΟΥΛΙ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΚΟΥΡΙΑΖΕΙ. ΠΛΑΙΝΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΣΧΗΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΜΕ 

ΣΑΚΚΟΥΛΑ Η ΒΑΣΗ ΜΕ ΚΑΛΑΘΑΚΙ. 
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16 
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ 

ΚΟΝΤΑΡΙΑ 

ΤΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ - ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΖΑΜΙΩΝ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ. ΝΑ 

ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ, ΔΥΟ Η ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ 

ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ 2.00 M ΕΩΣ 6 M.  Η ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ 
ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΚΩΝΙΚΟ ΚΑΛΥΚΑ 

ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΟΠΩΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ, 

ΞΑΡΑΧΝΙΑΣΤΡΕΣ, ΞΥΣΤΡΕΣ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ. 

 

17 ΣΚΟΥΠΑ 
OΒΑΛ ΣΚΟΥΠΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΤΡΙΧΑ , 

ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ . 
 

18 
ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ 

ΚΟΝΤΑΡΙ 

ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ. ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΩΡΩΝ ΜΕ 
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ . ΠΟΛΥ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗ ΣΚΛΗΡΗ 

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΧΑΡΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
ΤΟΥ.ΔΙΑΣΤΑΣΗ 26X28X10CM ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΕΙΝΑΙ ΥΨΟΥΣ 

110ΕΚ 

 

19 
3ΦΥΛΛΟ ΡΟΛΟ ΥΓΕΙΑΣ  

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΚΟΦΡΕ 100% 
ΥΔΑΤΟ/ΔΙΑΛΥΤΟ 120 ΓΡ 

ΑΠΟ 100% ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΛΤΟ ΠΛΗΡΩΣ 
ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ, ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΣ, ΤΡΙΩΝ ΦΥΛΛΩΝ, 

120 GR ± 10% ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ. ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΕΚΑ (10) 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ, ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 

ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ. 

 

20 

ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 193 ΜΕΤΡΩΝ 
EXTRA ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 
ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ 2ΠΛΑ 

ΦΥΛΛΑ/ΡΟΛΛΟ 1000 ΓΡ 

EXTRA ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
ΒΑΡΟΣ ΡΟΛΛΟΥ , ΜΗΚΟΣ 193 ΜΕΤΡΑ, 

 

21 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4 ΛΙΤΡΑ 
ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΩΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΛΙΤΡΑ  ΚΙΒΩΤΙΟ (PH 

7,0 +_0,5) ΠΛΗΡΩΣ ΔΙΑΛΥΤΟ 
 

22 
ΥΓΡΟ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΦΑΝΙΩΝ ULTRA 

ΥΓΡΟ ΔΑΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΑΣΤΡΑΦΤΕΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ 

ΠΑΤΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΩΜΑΤΑ PH 6,8 +/- 0,2 NA MHN 
AYTOANAΦΛΕΓΕΤΑΙ, ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΌΧΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ 

ΠΛΗΡΩΣ ΔΙΑΛΥΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΛΙΤΡΩΝ 

 

23 

ΣΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
500 ΓΡ 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. 

 

24 
ΑΠΑΛΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΛΙΤΡΩΝ 

ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ PH, 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ. ΝΑ 

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ (4) ΛΙΤΡΩΝ 
 

25 
ΑΠΑΛΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΗΠΙΑ 

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ  ΗΠΙΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΚΑΙ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ.. 
 

26 
ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΕΛΑΦΡΩΣ 

ΠΟΥΔΡΑΡΙΣΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΠΕΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Η 

ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 
20 CM. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 

ΤΕΜΑΧΙΑ/ΚΟΥΤΙ. 

 

27 ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΖΕΥΓΟΣ) 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΕ 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 
 

ΑΔΑ: Ψ5ΗΙΩΗ3-Ο1Γ



 

Σελίδα 64 

28 
ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ 

ΠΕΝΤΑΛ 
10 ΛΙΤΡΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΠΟΔΟΜΟΧΛΟΥ ΓΙΑ 

ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΚΑΠΑΚΙΟΥ 
 

29 ΠΙΓΚΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 
ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΠΟΥ ΘΑ 

ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 
 

30 
ΥΓΡΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ 

ΑΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΗ ΒΡΩΜΙΑ 
500ΜL 

ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΗ ΒΡΩΜΙΑ ( PH 2,5+/-0,5). ΙΣΧΥΡΑ ΟΞΙΝΟ 
ΠΡΟΪΟΝ. ΠΟΛΥ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ, ΤΩΝ 

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 500ΜΛ 

 

31 ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟ ΣΠΡΕΪ 

ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ,ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΥΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 300 ML, ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ 

ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ). 

 

32 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΣΠΡΕΪ 

ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ,ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΥΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 300 ML, ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ 

ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ). 

 

33 
ΣΚΟΝΗ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 60 ΓΡ. 

ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΦΑΚΕΛΑΚΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 60gr.  

34 
ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ WC 750 

ML 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΜΑΓΙΕ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 750 

ML. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ 
ΠΟΥ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91/155 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ 

ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 89/542 ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 

 

35 

ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΧΛΩΡΙΝΗ ΣΕ 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΩΜΑΤΑ  ΣΕ ΦΙΑΛΗ 

ΤΩΝ 1250 ML 
(ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ) 

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΥΚΑΙΝΕΙ. ΝΑ ΕΧΕΙ 

ΑΡΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ 

ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ 
ΝΑ ΔΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΕΝΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΣΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΟΥΝ 

ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΑΡΩΜΑ. ΝΑ ΕΧΕΙ 
ΕΓΚΡΙΣΗ Ε.Ο.Φ ΚΑΙ Ε.Μ.Χ.Π. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1250 ML 

 

36 

ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΧΛΩΡΙΝΗ  ΣΕ 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΩΜΑΤΑ  ΣΕ ΦΙΑΛΗ 
ΤΩΝ 1250 ML 

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΝΑ 

ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΥΚΑΙΝΕΙ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΩΣΤΕ 
ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΡΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΣΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗ 

ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΑΡΩΜΑ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1250 

ML 

 

ΑΔΑ: Ψ5ΗΙΩΗ3-Ο1Γ



 

Σελίδα 65 

37 
ΛΕΠΤΟΡΕΥΣΤΗ  ΧΛΩΡΙΝΗ  ΣΕ 

ΦΙΑΛΗ ΤΩΝ 2000ΜΛ 

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 98/8/ΕΕ (ΕΝΕΡΓΟ ΧΛΩΡΙΟ 
4.5GR/100GR ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ) ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΩΝ 

ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ε.Ο.Φ) 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΜΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟ 

ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ ΣΕ 5% ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΝΑ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ & ΜΥΚΗΤΕΣ.2000 ML 

 

38 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 

ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4ΛΙΤΡΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΛΕΝΟΝΤΑΙ, ΟΠΩΣ ΤΖΑΜΙΑ, ΒΙΤΡΙΝΕΣ, 

ΠΑΡΑΘΥΡΑ, ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ Κ.ΛΠ. ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΣΚΟΝΗ, 

ΛΕΚΕΔΕΣ, ΣΤΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΑΧΤΥΛΙΕΣ. ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ 
ΙΧΝΗ, ΘΑΜΠΑΔΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ.ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΛΙΤΡΑ. 

 

39 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ 
ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ML ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 

ΝΑ ΔΙΑΛΥΕΙ ΑΜΕΣΩΣ ΛΙΠΗ 
 

40 
ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΑΠΛΕΣ  50 

ΤΕΜ 

ΑΠΟ ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΛΤΟ 90% ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟ 10% ΜΕ ΑΠΟΚΛΙΣΗ -5%, ΒΑΡΟΥΣ 92 ΓΡΑΜΜ. (-

5%), ΣΕ ΜΟΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 80-100 ΦΥΛΛΩΝ ΣΕ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ, ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΦΥΛΛΟΥ 28Χ28 ΕΚΑΤ. ΜΕ ΑΠΟΚΛΙΣΗ - 5%, ΑΝΑ 30-50 

ΠΑΚΕΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ. 

 

41 
ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΖΙΚ-ΖΑΚ 

1ΦΥΛΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 

ΦΥΛΛΩΝ 

Χαρτοπετσέτες σχήματος Ζικ -Ζακ σε πακέτα των 200 
τεμαχίων / κουτί 

 

42 
ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 

4LIT 

Υγρό Απορρυπαντικό πλυντηρίου Πιάτων-Ποτηριών Με 

ενεργά συστατικά που διαλύουν τα λίπη και τις πρωτεΐνες. 
Ιδανικό για πιάτα και ποτήρια, συμπυκνωμένο και 

οικονομικό. Κατάλληλο και για επαγγελματίες. 

 

43 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 4L 

Να αποτρέπει την ανάπτυξη στατικού ηλεκτρισμού σε 
συνθετικά υφάσματα και να εμποδίζει την ανάμιξη των 

ινών των υφασμάτων. Να περιέχει βιοαποικοδομήσιμα 
άλατα τεταρτοταγούς αμμωνίου με προσθήκη αρώματος 
το οποίο αφήνει μια ευχάριστη μυρωδιά στον ιματισμό. 

Κατάλληλο για όλους σχεδόν τους τύπους υφασμάτων του 
ιματισμού. Να είναι συμπυκνωμένο και να δίνεται το 

κόστος διαλύματος έπειτα από την προτεινόμενη αραίωση. 

Συσκευασία έως 4 λίτρα. Να κατατεθεί το τεχνικό 
φυλλάδιο του προϊόντος, καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π (Γ.Χ.Κ) και 

το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με την οδηγία 
Ε.Ε. 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τον 

κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP 

 

44 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 
Αλουμινόχαρτο 100 μέτρα. Να φέρει πιστοποιητικό 

καταλληλότητας για τρόφιμα 
 

45 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 4 ΛΙΤΡΑ 
Υγρό καθαρισμού χεριών και δέρματος με αντισηπτική 

δράση συσκευασία των 4 λίτρων 
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46 ΑΠΛΩΣΤΡΑ ΡΟΥΧΩΝ 

Απλώστρα δαπέδου πτυσσόμενη μέγιστου μήκους 
απλώματος 18 μέτρων, κατασκευασμένη από αλουμίνιο 

στα πλαίσια και μεταλλικά βαμμένα πόδια, μεγάλης 
αντοχής . Να Διαθέτει 8 αλουμινένιες βέργες στη βάση και 

από 5 στα δύο φύλλα για το άπλωμα των ρούχων. 

Κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. 

 

47 ΒΑΜΒΑΚΙ 150 ΓΡ 
Από 100% υδρόφιλο φαρμακευτικό βαμβάκι.Λευκό, 

μαλακό, να κόβεται εύκολα.Πληροί τις προδιαγραφές τις 

Ελληνικής Φαρμακοποιίας και φέρει σήμανση CE. 

 

48 ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ Πλαστικά 24 τεμ.  

49 ΥΓΡΑ ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ Καθαρισμού 72 τεμαχίων  

50 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τροφίμων υψηλής αντοχής μικρές (1l) 50 τεμαχίων  

51 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τροφίμων υψηλής αντοχής μεσαίες(4l)  50 τεμαχίων  

52 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τροφίμων υψηλής αντοχής μεγάλες(7l)  50 τεμαχίων  

53 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Απορριμμάτων για καλαθάκια γραφείου (30 τμχ, 45x55)  

54 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Απορριμμάτων μαύρες μεγάλες 80x110  

55 ΣΙΔΕΡΟΠΑΝΟ 
Βαμβακερό με λάστιχο κατάλληλο για ατμοσίδερο. 

Διαστάσεις: 112x34cm. 
 

56 ΣΚΟΥΠΑ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 

Σκούπα κατάλληλη για εσωτερικούς και  εξωτερικούς 

χώρους, 100% οικολογική, ιδιαίτερα ανθεκτική. Με ξύλινο 
κοντάρι και μεταλλικό δέσιμο με την σκούπα. 

 

57 
ΣΚΟΥΠΑ ΨΑΘΙΝΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 

ΠΡΕΣΣΑΣ 

Σκούπα ψάθινη με κοντάρι πρέσας  για εξωτερικούς 
χώρους .σκούπα με κοντάρι ανθεκτική και εξαιρετικής 

αντοχής 

 

58 
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ 

ΑΡΜΟΥΣ 750ml 

Καθαριστικό αρμών, χωρίς αλλεργιογόνες ουσίες. Βάσει 
της νομοθεσίας ΕΚ 648/2004. Να μη δημιουργεί 

προβλήματα στο αναπνευστικό και χωρίς να επηρεάζει την 

επιφάνεια των πλακιδίων. Σε συσκευασία των 750 μλ σε 
σπρέι 

 

59 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΦΑΡΑΣΙ 
Φαράσι γίγας με κοντάρι 110hcm . Ανθεκτικό σκληρό 

πλαστικό για εξωτερικούς χώρους 
 

60 ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ 
Σε συσκευασία πακέτου  των 100 τεμαχίων (χαρτομάντιλα 

αυτοκίνητου) 
 

61 
ΥΓΡΟ ΛΑΜΠΡΙΝΤΙΚΟ - 

ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 

ΠΙΑΤΩΝ 4 LIT 

Στεγνωτικό και λαμπρυντικό υγρό πλυντηρίου πιάτων -
ποτηριών για ξέπλυμα και γυάλισμα ποτηριών και σκευών. 
Κατάλληλο για χρήση σε όλα τα επαγγελματικά πλυντήρια. 

Ιδανικό για χρήση σε γυαλί, πορσελάνη και ανοξείδωτα 
σκεύη. Για χρήση σε σκληρά νερά. 

 

62 
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΚΑΘΑΡΟ 95 

ΒΑΘΜΟΙ 200 ML 
95 βαθμοί, Αντισηπτικό, Καθαριστικό, 200 ML  

63 Ξύστρες με κοντάρι (Δαπέδου). Ξύστρα δαπέδου με κοντάρι  

ΑΔΑ: Ψ5ΗΙΩΗ3-Ο1Γ



 

Σελίδα 67 

64 Λάστιχο ποτίσματος ½ ίντσα. 
Λάστιχο Νερού Ασύστροφο 6 Επιστρώσεων 1/2'' - 25m. 
Ειδικό πλέγμα antitorsion για να μην συστρέφεται και 

τσακίζει όπως οι απλοί σωλήνες 

 

65 
Παρκετέζες κομπλέ μεγάλες με 

κοντάρι αλουμινίου 90ΕΚ 

Σετ Παρκετέζα 90 cm (Με Κοντάρι) ΝΑ περιέχει μεταλλικό 

κοντάρι στη βάση και το βαμβακερό πανί 90 εκ. Το οποιό 
να είναι από ειδικό ύφασμα το οποίο δεν αφήνει χνούδια 

και να συγκρατεί τη σκόνη και τρίχες από μεγάλες 
επιφάνειες. Κατάλληλο και για ξεσκόνισμα εξωτερικών 

επιφανειών. 

 

66 
Παρκετέζες κομπλέ μεγάλες με 

κοντάρι αλουμινίου 60ΕΚ 

Σετ Παρκετέζα 60 cm (Με Κοντάρι) ΝΑ περιέχει μεταλλικό 
κοντάρι στη βάση και το βαμβακερό πανί 90 εκ. Το όποιο 
να είναι από ειδικό ύφασμα το οποίο δεν αφήνει χνούδια 

και να συγκρατεί τη σκόνη και τρίχες από μεγάλες 
επιφάνειες. Κατάλληλο και για ξεσκόνισμα εξωτερικών 

επιφανειών. 

 

67 ΠΑΤΑΚΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 2Χ1,5Μ 

Λαστιχένιο πατάκι εξωτερικού χώρου με χιλιάδες 
εύκαμπτα "δάκτυλα" που καθαρίζουν αυτόματα το 

παπούτσι μόλις αυτό ασκήσει πίεση στο πατάκι, στην κάτω 
μεριά διαθέτει μικρές βεντούζες για να μην μετακινείται 

από την θέση του. Υπέρ αντιολισθητικό πατάκι που αντέχει 

σε πολύ σκληρές συνθήκες. 

 

68 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΜΙΚΡΕΣ Λεκάνη Τετράγωνη Μικρή 5,5lt  

69 
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΡΟΥΧΩΝ 

ΜΕΣΑΙΕΣ 
Λεκάνη πλαστική Φ32Χ15 εκ.  

70 ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 

Σελοφάν μεμβράνη 30 cm 100 ΜΕΤΡΩΝ , κατάλληλη να 

έρχεται σε επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με τον κώδικα 
τροφίμων και ποτών. 

 

71 ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ - ΛΑΔΟΧΑΡΤΟ 50m  

72 
ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ ΧΑΡΤΙΝΑ 

ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 100ΤΜΧ 

ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ ΧΑΡΤΙΝΟ ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΝΑΙΛΟΝ 
ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 

1X1M.ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 100 ΤΕΜΑΧΙΑ 

 

73 
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΡΕΜΑ 

500ΜΛ 

ΠΟΛΥΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΝΑ ΔΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΣΕ 

ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΣΚΛΗΡΗΣ ΒΡΩΜΙΑΣ. ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ, ΜΠΑΝΙΟ 
ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙ ΤΗ ΔΥΣΚΟΛΗ ΒΡΩΜΙΑ ΟΠΩΣ ΑΛΑΤΑ, 

ΚΑΜΕΝΟ ΦΑΓΗΤΟ, ΣΚΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΝΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ. 

 

74 
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΦΟΥΡΝΟΥΣ ΣΕ ΣΠΡΕΥ 750μλ 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΛΙΠΗ ΑΠΟ ΦΟΥΡΝΟΥΣ – ΣΧΑΡΕΣ. 
ΠΟΛΥ ΙΣΧΥΡΟ, ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΕΙ ΛΙΠΗ ΑΠΟ 

ΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ, ΣΧΑΡΕΣ. ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ 

ΞΕΡΑΜΕΝΑ ΛΙΠΗ ΣΕ ΣΚΕΥΗ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ . 

 

 

Όλα τα είδη καθαριότητας – ειδικά απολυμαντικά θα πρέπει να διαθέτουν:  

- Πιστοποιητικό  ISO 9001:2015 του εργοστασίου παραγωγής. 

- Πιστοποιητικό  ISO 14001:2015 του εργοστασίου παραγωγής. 

- Πιστοποιητικό  ISO 22716: 2007 του εργοστασίου παραγωγής: αφορά μόνο  τα προϊόντα καλλυντικών. 
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Περαιτέρω, ανά κατηγορία προϊόντων (καθαριστικά προϊόντα, απορρυπαντικά, καλλυντικά, απολυμαντικά, εντομοκτόνα)  

απαιτούνται τα εξής:  

 

 

 

 

 

 

 

 

A/A Kατηγορία προϊόντων Απαίτηση 

1 Καθαριστικά προϊόντα-Απορρυπαντικά - Προσκόμιση Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ ή MSDS) στην 

ελληνική γλώσσα, 
- Αριθμός αδείας λειτουργίας, εργοστασίου παραγωγής  (μόνο για τις 

εγχώριες μονάδες), 
- Αποδεικτικό ηλεκτρονικής γνωστοποίησης στο Κέντρο 

Δηλητηριάσεων, 
- Aναγραφή εξωτερικά επί της συσκευασίας του προϊόντος των 

κάτωθι: 
5. Συστατικά 
6. Προέλευση  
7. Οδηγίες χρήσης - προφύλαξης 
8. Oι φράσεις: «Μακριά από παιδιά» και   

«Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων 210 

7793777». 
Για τα παραπάνω πρέπει να ισχύει: 

4. Η ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία του προϊόντος είναι 

σύμφωνες με τον κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008, όπως ισχύει, 
5. Το Δ.Δ.Α. του προϊόντος είναι επικαιροποιημένο και σύμφωνο με 

τον Κανονισμό REACH (1907/2006/ΕΚ) και τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ 

αριθμ. 2015/830, όπως ισχύουν, 
6. Έχει κατατεθεί αίτηση καταχώρησης του προϊόντος στο ΕΜΧΠ, 

εφόσον απαιτείται, σύμφωνα  με το άρθρο 45 του Κανονισμού CLP 

(Kανονισμός 1272/2008/ΕΚ) 

2 Απολυμαντικά - αντισηπτικά προϊόντα χεριών και 

δέρματος 

- Αριθμός έγκρισης από τον Ε.Ο.Φ. 
- Aναγραφή εξωτερικά επί της συσκευασίας του προϊόντος των 

κάτωθι: 
- Συστατικά 
- Οδηγίες χρήσης - προφύλαξης 

3 Απολυμαντικά δαπέδων - επιφανειών  - Προσκόμιση Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ ή MSDS) στην 

ελληνική γλώσσα, 

- Αριθμός έγκρισης από τον Ε.Ο.Φ. για όποια προβλέπεται 

απολυμαντική δράση 

4. Η ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία του προϊόντος 

είναι σύμφωνες με τον κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008, όπως ισχύει, 

5. Το Δ.Δ.Α. του προϊόντος είναι επικαιροποιημένο και σύμφωνο 

με τον Κανονισμό REACH (1907/2006/ΕΚ) και τον Κανονισμό 

(ΕΕ) υπ’ αριθμ. 2015/830, όπως ισχύουν, 

6. Έχει κατατεθεί αίτηση καταχώρησης του προϊόντος στο ΕΜΧΠ, 

εφόσον απαιτείται, σύμφωνα  με το άρθρο 45 του Κανονισμού 

CLP (Kανονισμός 1272/2008/ΕΚ) 

4 Εντομοκτόνα – εντομοαπωθητικά Έγκριση  από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Υπ.Α.Α.Τ.) 

5 Yγρά κρεμοσάπουνα - Καλλυντικά Καταχώρηση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων  CPNP ως καλλυντικό προϊόν 
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ΟΜΑΔΑ 2 - ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (ΤΥΠΟΣ- 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ – ΧΩΡΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ) 

ΣΥΜΦΩΝΩ/ ΟΧΙ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ 

1 

Σάκοι 

απορριμμάτων με 

λογότυπο του 

Δήμου (Πράσινοι 

και Μαύροι) 

70χ110 

Υλικό: Οι προς προμήθεια πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων θα πρέπει 

να είναι κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο αρίστης ποιότητας 

πρώτης Α΄ Αναγέννησης, ανακυκλώσιμο 100%.  Το υλικό θα πρέπει 

να μην είναι πολύ γυαλιστερό, ώστε να μπορεί να μεταφέρεται 

εύκολα χωρίς να γλιστρά. 

Διαστάσεις : το ύψος του πλαστικού σάκου θα είναι 110 cm 

(εκατοστά) ενώ το πλάτος του 70 cm (εκατοστά). Οι σάκοι θα 

φέρουν διπλή αναδίπλωση πλάτους δέκα 10 cm 

(εκατοστών) περίπου από κάθε πλευρά, περιορίζοντας το πλάτος 

τους στην βάση στα 50 cm (εκατοστά). 

Αντοχή : η αντοχή του σάκου θα είναι τέτοια ώστε να μην ανοίγει σε 

μη αιχμηρά απορρίμματα βάρους τουλάχιστον 10 Kg κιλών. Οι 

ενώσεις στην βάση θα πραγματοποιηθούν με θερμοσυγκολλητική 

ραφή μεγάλης αντοχής. Το πάχος του φύλλου θα είναι τέτοιο ώστε 

να εξασφαλίζεται η προαναφερόμενη αντοχή της σακούλας. Οι 

σάκοι πρέπει να έχουν αντοχή σε σχίσιμο και σε εφελκυσμό. 

Χρώμα : Πράσινο και Μαύρο με λογότυπο που θα αναγράφει : 

«ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ». Το αναφερόμενο λογότυπο θα αναγράφεται 

στην εμπρόσθια όψη-πλευρά κάθε σάκου και στο κέντρο αυτής με 

γράμματα λευκού χρώματος και θα καταλαμβάνει δε ύψος 15-20 εκ. 

περίπου. 

Ποσότητα ανά κιλό : Η ποσότητα ανά κιλό θα πρέπει να είναι 

περίπου 10-12 σακούλες ήτοι βάρος ανά σακούλα 66-77 gr περίπου 

. 

Συσκευασία : Περίπου είκοσι 20 Kg (κιλά). 

 

2 

Σάκοι 

απορριμμάτων με 

λογότυπο του 

Δήμου (Πράσινοι 

και Μαύροι) 55χ60 

Υλικό: Οι προς προμήθεια πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων θα πρέπει 

να είναι κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο αρίστης ποιότητας 

πρώτης Α΄ Αναγέννησης, ανακυκλώσιμο 100%. . Το υλικό θα πρέπει 

να μην είναι πολύ γυαλιστερό, ώστε να μπορεί να μεταφέρεται 

εύκολα χωρίς να γλιστρά. 

Πάχος : 40-50 micron 

Διαστάσεις : το ύψος του πλαστικού σάκου θα είναι 55 cm 

(εκατοστά) ενώ το πλάτος του 60 cm (εκατοστά). Οι σάκοι θα 

φέρουν διπλή αναδίπλωση πλάτους δέκα 10 cm (εκατοστών) 

περίπου από κάθε πλευρά, περιορίζοντας το πλάτος τους στην βάση 

στα 40 cm (εκατοστά). 

Αντοχή :η αντοχή του σάκου θα είναι τέτοια ώστε να μην ανοίγει σε 

μη αιχμηρά απορρίμματα βάρους τουλάχιστον 5 Kg κιλών. Οι 

ενώσεις στην βάση θα πραγματοποιηθούν 

με θερμοσυγκολλητική ραφή μεγάλης αντοχής. Το πάχος του 

φύλλου θα είναι τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται η προαναφερόμενη 
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αντοχή της σακούλας. Οι σάκοι πρέπει να έχουν αντοχή σε σχίσιμο 

και σε εφελκυσμό 

Χρώμα : πράσινο και μαύρο, με λογότυπο που θα αναγράφει : 

«ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ». Το αναφερόμενο λογότυπο θα αναγράφεται 

στην εμπρόσθια όψη-πλευρά κάθε σάκου και στο κέντρο αυτής με 

γράμματα λευκού χρώματος και θα καταλαμβάνει δε ύψος 10-15 εκ. 

περίπου 

Ποσότητα ανά κιλό : Η ποσότητα ανά κιλό θα πρέπει να είναι 

περίπου 50-55 σακούλες, ήτοι βάρος ανά σακούλα 18-20 gr περίπου 

. 

Συσκευασία : Περίπου είκοσι 20 Kg (κιλά) 

3 

Σάκοι 

απορριμμάτων με 

λογότυπο του 

Δήμου (Πράσινοι 

και Μαύροι) 

80χ110 

Υλικό: Οι προς προμήθεια πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων θα πρέπει 

να είναι κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο αρίστης ποιότητας 

πρώτης Α΄ Αναγέννησης, ανακυκλώσιμο 100%.  Το υλικό θα πρέπει 

να μην είναι πολύ γυαλιστερό, ώστε να μπορεί να μεταφέρεται 

εύκολα χωρίς να γλιστρά. 

Πάχος : 80 – 100 micron 

Διαστάσεις : το ύψος του πλαστικού σάκου θα είναι 110 cm 

(εκατοστά) ενώ το πλάτος του 80 cm (εκατοστά). Οι σάκοι θα 

φέρουν διπλή αναδίπλωση πλάτους δέκα 10 cm 

(εκατοστών) περίπου από κάθε πλευρά, περιορίζοντας το πλάτος 

τους στην βάση στα 60 cm (εκατοστά). 

Αντοχή : η αντοχή του σάκου θα είναι τέτοια ώστε να μην ανοίγει σε 

μη αιχμηρά απορρίμματα βάρους τουλάχιστον 20 Kg κιλών. Οι 

ενώσεις στην βάση θα πραγματοποιηθούν με θερμοσυγκολλητική 

ραφή μεγάλης αντοχής. Το πάχος του φύλλου θα είναι τέτοιο ώστε 

να 

εξασφαλίζεται η προαναφερόμενη αντοχή της σακούλας. Οι σάκοι 

πρέπει να έχουν αντοχή σε σχίσιμο και σε εφελκυσμό 

Χρώμα : πράσινο και μαύρο, με λογότυπο που θα αναγράφει: 

«ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ». Το αναφερόμενο λογότυπο θα αναγράφεται 

στην εμπρόσθια όψη-πλευρά κάθε σάκου και στο κέντρο αυτής με 

γράμματα λευκού χρώματος και θα καταλαμβάνει δε ύψος 15-20 εκ. 

περίπου. 

Ποσότητα ανά κιλό : Η ποσότητα ανά κιλό θα πρέπει να είναι 

περίπου 7 – 8 σακούλες, ήτοι βάρος ανά σακούλα 125-140 gr 

περίπου. Συσκευασία : Περίπου είκοσι 20 Kg (κιλά). 

 

4 

Σακούλες για 

καλάθια γραφείου 

45χ55 (20 τμχ) 

Υλικό: Οι προς προμήθεια σακούλες απορριμμάτων θα πρέπει να 

είναι κατασκευασμένες από πολυαιθυλένιο αρίστης ποιότητας 

πρώτης Α΄ Αναγέννησης, ανακυκλώσιμο 100%. 

Διαστάσεις : το ύψος του πλαστικού σάκου θα είναι 55 cm 

(εκατοστά) ενώ το πλάτος του 45 cm (εκατοστά), και θα αποτελεί 

μέρος ενός ρολού,  το οποίο θα περιλαμβάνει 20 τμχ / ρολό. Χρώμα : 

γαλακτερό αδιαφανές. 

 

 

 

 Ο προμηθευτής οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να δηλώνει τη χώρα προέλευσης και τα εργοστάσια κατασκευής των 

προσφερομένων ειδών καθώς και την υποβολή πιστοποιητικών ποιότητας (CE, ISO 9001, 14000) του κατασκευαστή. 

 Θα είναι σύμφωνα με τα ζητούμενα στην τεχνική προδιαγραφή 

 Θα είναι σε ποιότητα πολυαιθυλενίου HDPE, εγκεκριμένο από όλα τα ινστιτούτα καταναλωτών Ευρώπης 
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ΟΜΑΔΑ 3 – ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 

K.A.E.  20.6633  ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΤH 2021, 2022  Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

(ΤΥΠΟΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ - 
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ) 

1 

ΠΟΛΥΤΑΜΠΛΕΤΑ ΑΡΓΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ- 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ(Συσκευασία των 
25kg (κάθε συσκευασία περιέχει 125 

πολυταμπλέτες των 200gr) 

Ταμπλέτα για σιντριβάνια.200gr αργής διάλυσης απολυμαντική η 
οποία θα περιέχει ενεργό χλώριο σε ποσοστό άνω του 80% 

κροκιδωτικό (για αντιμετώπιση της θολότητας και την υποβοήθηση 

της λειτουργίας των φίλτρων), αλγοκτόνο και σταθεροποιητή του PH 
του νερού. 

 

2 
ΥΓΡΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΑΛΓΟΚΤΟΝΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΩΝ 5ΛΙΤΡΩΝ 

Καταπολέμησης αλάτων και απολύμανσης (τύπου Polydex) το οποίο 

δεν περιέχει οξειδωτικά ή μη οικολογικά συστατικά (πχ. Βρώμιο). 

 

3 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 20 
ΛΙΤΡΩΝ 

Θα είναι απορρυπαντικό υγρό, χαμηλού αφρισμού, κατάλληλο για τον 
καθαρισμό και την απόσμηση του οδοστρώματος, με αποσμητικές 

ιδιότητες που διατηρούνται και μετά τον καθαρισμό. 

 

4 

ΕΙΔΙΚΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ - ΥΓΡΟ , ΙΔΑΝΙΚΟ 
ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ -ΑΠΟΣΜΗΣΗ 

ΟΣΜΩΝ ΑΜΜΩΝΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΩΝ 20 ΛΙΤΡΩΝ 

Να είναι ειδικό σκεύασμα – υγρό, ιδανικό και προτεινόμενο για την 

πλήρη απομάκρυνση – απόσμηση οσμών αμμωνίας σε δρόμους, 
πεζοδρόμια, φρεάτια και λοιπούς κοινοχρήστους χώρους με 

μακροχρόνια υπολειμματική δράση. 

 

5 
ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΟΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 

ΚΙΛΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 2 ΚΙΛΩΝ 

Πυκνότητας 12% έως 15% για την απολύμανση (καταστροφή 
παθογόνων μικροοργανισμών του νερού) απαραίτητα αποθηκευμένη 

σε ανθεκτικά δοχεία στη διάβρωση. 

 

6 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 20 ΛΙΤΡΩΝ 

Καθαριστικό απόσμησης και καθαρισμού το οποίο θα συνοδεύεται 
από πιστοποιητικό καταλληλότητας για κάδους απορριμμάτων. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης σε απορριμματοφόρα οχήματα, 
δρόμους λαϊκών αγορών, ακαθαρσίες κατοικίδιων (πάρκα, ζωολογικοί 

κήποι) , φρεάτια, σωληνώσεις, βιολογικούς, αποχετευτικά δίκτυα 
αγωγούς, σηπτικές δεξαμενές, βόθρους και αλλού. 

 

7 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ  - ΙΟΚΤΟΝΟ, 

ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ, 
ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ                   

Απολυμαντικό εγκεκριμένο για χώρους επεξεργασίας τροφίμων, 
φαρμάκων με ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα προστασίας. Για πλήρη 

απόσμηση και αντισηψία σε στερεές επιφάνειες και χώρους. 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ : 

ΟΜΑΔΑ 3 – ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 

K.A.E.  20.6633  ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΤH 2021, 2022  Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

(ΤΥΠΟΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ - 
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ) 

1 

ΠΟΛΥΤΑΜΠΛΕΤΑ ΑΡΓΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ- 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ(Συσκευασία των 
25kg (κάθε συσκευασία περιέχει 125 

πολυταμπλέτες των 200gr) 

Ταμπλέτα για σιντριβάνια.200gr αργής διάλυσης απολυμαντική η 
οποία θα περιέχει ενεργό χλώριο σε ποσοστό άνω του 80% 

κροκιδωτικό (για αντιμετώπιση της θολότητας και την υποβοήθηση 

της λειτουργίας των φίλτρων), αλγοκτόνο και σταθεροποιητή του PH 
του νερού. 

 

2 
ΥΓΡΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΑΛΓΟΚΤΟΝΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΩΝ 5ΛΙΤΡΩΝ 

Καταπολέμησης αλάτων και απολύμανσης (τύπου Polydex) το οποίο 

δεν περιέχει οξειδωτικά ή μη οικολογικά συστατικά (πχ. Βρώμιο). 
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3 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 20 

ΛΙΤΡΩΝ 

Θα είναι απορρυπαντικό υγρό, χαμηλού αφρισμού, κατάλληλο για τον 
καθαρισμό και την απόσμηση του οδοστρώματος, με αποσμητικές 

ιδιότητες που διατηρούνται και μετά τον καθαρισμό. 

 

4 

ΕΙΔΙΚΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ - ΥΓΡΟ , ΙΔΑΝΙΚΟ 
ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ -ΑΠΟΣΜΗΣΗ 
ΟΣΜΩΝ ΑΜΜΩΝΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΤΩΝ 20 ΛΙΤΡΩΝ 

Να είναι ειδικό σκεύασμα – υγρό, ιδανικό και προτεινόμενο για την 
πλήρη απομάκρυνση – απόσμηση οσμών αμμωνίας σε δρόμους, 

πεζοδρόμια, φρεάτια και λοιπούς κοινοχρήστους χώρους με 
μακροχρόνια υπολειμματική δράση. 

 

5 
ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΟΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 

ΚΙΛΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 2 ΚΙΛΩΝ 

Πυκνότητας 12% έως 15% για την απολύμανση (καταστροφή 

παθογόνων μικροοργανισμών του νερού) απαραίτητα αποθηκευμένη 
σε ανθεκτικά δοχεία στη διάβρωση. 

 

6 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 20 ΛΙΤΡΩΝ 

Καθαριστικό απόσμησης και καθαρισμού το οποίο θα συνοδεύεται 

από πιστοποιητικό καταλληλότητας για κάδους απορριμμάτων. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης σε απορριμματοφόρα οχήματα, 

δρόμους λαϊκών αγορών, ακαθαρσίες κατοικίδιων (πάρκα, ζωολογικοί 
κήποι) , φρεάτια, σωληνώσεις, βιολογικούς, αποχετευτικά δίκτυα 

αγωγούς, σηπτικές δεξαμενές, βόθρους και αλλού. 

 

7 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ  - ΙΟΚΤΟΝΟ, 

ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ, 
ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ                   

Απολυμαντικό εγκεκριμένο για χώρους επεξεργασίας τροφίμων, 
φαρμάκων με ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα προστασίας. Για πλήρη 

απόσμηση και αντισηψία σε στερεές επιφάνειες και χώρους. 

 

 

1. Πολυταμπλέτα αργής διάλυσης, απολυμαντική, ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ Θα περιέχει ενεργό χλώριο άνω του 80 

%, κροκιδωτικό και αλγοκτόνο. Θα 200gr αργής διάλυσης απολυμαντική η οποία θα περιέχει ενεργό χλώριο σε ποσοστό 

άνω του 80% κροκιδωτικό (για αντιμετώπιση της θολότητας και την υποβοήθηση της λειτουργίας των φίλτρων), 

αλγοκτόνο και σταθεροποιητή του PH του νερού. Συσκευασία των 25kg (κάθε συσκευασία περιέχει 125 πολυταμπλέτες 

των 200gr) 

2. Υγρό βακτηριοαστατικής και αλγοκτόνου δράσης, για την καταπολέμηση αλάτων και την απολύμανση. Καταπολέμησης 

αλάτων και απολύμανσης (τύπου Polydex) το οποίο δεν περιέχει οξειδωτικά ή μη οικολογικά συστατικά (πχ. Βρώμιο). 

Συσκευασία των 5 λίτρων. 

3. Καθαριστικό λαϊκών αγορών, πεζοδρομίων, πλατειών, πεζοδρόμων. Θα είναι απορρυπαντικό υγρό, χαμηλού 

αφρισμού, κατάλληλο για τον καθαρισμό και την απόσμηση του οδοστρώματος, με αποσμητικές ιδιότητες που 

διατηρούνται και μετά τον καθαρισμό. 

1. Να είναι καταχωρημένο στο Γ.Χ.Κ. ή στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων. 

2. Η εταιρεία κατασκευής του προϊόντος να διαθέτει ISO 9001 και ISO 14001. 

3. Να είναι έντονα αρωματισμένο. 

4. Να είναι χαμηλού αφρισμού. 

5. Να είναι ασφαλές σε όλα τα μέταλλα και στο αλουμίνιο καθώς επίσης και 

στα πλαστικά, λάστιχα, τσιμούχες, αντλίες, κλπ. 

6. Να χρησιμοποιείται τόσο με κρύο όσο και με ζεστό νερό. 

7. Να καταπολεμά τις δυσοσμίες από την συνεχή εναπόθεση οικιακών απορριμμάτων στους κάδους απορριμμάτων, καθώς 

επίσης και τις δυσοσμίες στις ψαραγορές, στα κοντέινερ και στα φρεάτια των αποχετεύσεων. Μετά τον καθαρισμό θα πρέπει να 

αφήνει ένα ευχάριστο άρωμα το οποίο θα διαρκεί. 

8. Να έχει σχεδόν ουδέτερο pH (6-8). 

9. Να περιέχει αιθέρια έλαια περίπου 10%. 

Περιεκτικότητα του προσφερόμενου υλικού σε αλκοόλη περίπου 5%. Α) Ο προμηθευτής θα δηλώνει την περιεκτικότητα του 

υλικού σε αιθέρια έλαια και αλκοόλη. 

Β) Πρέπει να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2 έτη από την ημερομηνία παραλαβής του και να κατατεθεί σχετική υπεύθυνη 
δήλωση του αναδόχου κατά την αξιολόγηση. 

10. Τα τασιενεργά που θα περιέχονται στο συγκεκριμένο παρασκεύασμα να συμμορφώνονται με τα κριτήρια 

βιοδιασπασιμότητας τα οποία ορίζονται στον Ν.648/2004 για απορρυπαντικά. 

11. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα πλυντήρια κάδων και των υδροφόρων που διαθέτει ο δήμος. 

12. Η τεχνική προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνικό δελτίο το οποίο θα αναφέρει αναλυτικά τον τρόπο χρήσης του προϊόντος 

καθώς και την προτεινόμενη αραίωση χρήσης. 

13. Η τυχόν διαπίστωση μη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων και μη συμφωνίας με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, θα οδηγήσει 

σε απόρριψη του είδους και αντικατάστασή του.. 

Η τεχνική προσφορά του προσφερόμενου προϊόντος θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει: α. Την τεχνική περιγραφή του 

προϊόντος στην οποία θα αναφέρονται κατ’ ελάχιστον: 

i. Το εργοστάσιο & η χώρα κατασκευής του προϊόντος. 
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ii. Η εμπορική ονομασία του προϊόντος (όπως αυτή αναγράφεται στην ετικέτα της προσφερόμενης συσκευασίας). 

iii. Η προσφερόμενη συσκευασία (όχι μεγαλύτερη των 20 L). Να σημειωθεί ότι το προϊόν θα πρέπει να είναι συσκευασμένο σε µη 

επιστρεφόμενες συσκευασίες επί των οποίων θα υπάρχουν όλες οι σχετικές σημάνσεις / οδηγίες σε απόλυτη συμφωνία µε τις 

κείμενες διατάξεις της ισχύουσας ελληνικής & ευρωπαϊκής νομοθεσίας όπως ακριβώς διατίθεται στο εγχώριο εμπόριο από την 

παρασκευάστρια εταιρεία. Επιπροσθέτως, οι προσφερόμενες συσκευασίες θα πρέπει να φέρουν ελληνόφωνη ετικέτα µε τις 

απαραίτητες σημάνσεις. 

iv. Τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος, δηλαδή: 

 Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος. 

 Το πεδίο εφαρµογής του προϊόντος (π.χ. καθαριστικό – λαϊκών αγορών) καθώς και πλήρης περιγραφή της δράσης και 

της σύνθεσης του στην οποία θα αναφέρεται και η περιεκτικότητα σε αιθέρια έλαια, αλκοόλη, κλπ. 

 Την προτεινόμενη αραίωση του προϊόντος για την αναφερόμενη χρήση όπως αυτή προκύπτει από την ετικέτα του 

προϊόντος. Στην περίπτωση που η προτεινόμενη αραίωση είναι εκτός των ορίων που προτείνει ο κατασκευαστής του 

προϊόντος, οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να συμπεριλάβουν βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής που να 

επιβεβαιώνει την προτεινόμενη από τον διαγωνιζόμενο αραίωση για τη συγκεκριμένη χρήση – εφαρμογή. 

 Τη βεβαίωση καταχώρησης στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων ή στο Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) ή 

Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) περί µη υποχρέωση καταχώρησης στο ΕΜΧΠ σύµφωνα µε την κείμενη 

νομοθεσία. Εναλλακτικά, θα γίνονται δεκτά και προϊόντα που φέρουν σχετικές εγκρίσεις ή πιστοποιήσεις αρμοδίων 

κρατικών φορέων µελών της ΕΕ ή επισήμως διαπιστευμένων φορέων πιστοποίησης. 

 Το ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet) του προϊόντος σύμφωνα με την οδηγία 91/155/ΕΟΚ όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

 Το Τεχνικό Δελτίο του προϊόντος (Technical Data Sheet) του προϊόντος. 

 Το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και ISO 14001 του εργοστασίου κατασκευής. 

4. Ειδικό σκεύασμα – υγρό, ιδανικό και προτεινόμενο για την πλήρη απομάκρυνση – απόσμηση οσμών αμμωνίας σε 
δρόμους, πεζοδρόμια, φρεάτια και λοιπούς κοινοχρήστους χώρους με μακροχρόνια υπολειμματική δράση. Να είναι 

ειδικό σκεύασμα – υγρό, ιδανικό και προτεινόμενο για την πλήρη απομάκρυνση – απόσμηση οσμών αμμωνίας σε 

δρόμους, πεζοδρόμια, φρεάτια και λοιπούς κοινοχρήστους χώρους με μακροχρόνια υπολειμματική δράση. 

 Να διαθέτει αριθμό καταχώρησης από το Γενικό Χημείο του Κράτους. 

 Να διαθέτει η μονάδα παραγωγής του προϊόντος πρότυπο διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικής διαχείρισης 

επιχειρήσεων ISO 9001. 

 Το προϊόν να συνοδεύεται από τεχνικό δελτίο, όπου θα περιγράφεται αναλυτικά η σύνθεση, οι ιδιότητες, η συσκευασία, 

οι οδηγίες χρήσης και οι διαλύσεις - δοσολογίες κ.λπ. 

 Πρέπει να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2 έτη από την ημερομηνία παραλαβής του και να κατατεθεί σχετική 

υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου κατά την αξιολόγηση 

 Το pΗ του προϊόντας να είναι ιδιαιτέρως αλκαλικό 13±0,5. 

 Το ειδικό υγρό-σκεύασμα να είναι πλήρως υδατοδιαλυτό. 

 Να συνοδευτεί το προϊόν από βεβαίωση ότι δε θα προκαλέσει ζημιές ή φθορές σε ιματισμό ή άλλο εξοπλισμό κατά τη 

χρήση του. 

 Δυνατότητα χρήσης τόσο από χειροκίνητα όσο και από μηχανοκίνητα μέσα που διαθέτει ο Δήμος όπως υδροφόρες, 

πιεστικά κλπ. 

 Να μην αναδύεται δυσάρεστη οσμή κατά τη χρήση του και να προσδίδει ευχάριστο άρωμα κατά την εφαρμογή του. 

 Η εφαρμογή του υγρού να γίνεται ως έχει σε περιπτώσεις μακροχρονίων και παρατεταμένων οσμών αλλά και με 

αραίωση 5% για επίσης αποτελεσματική δράση. 

Η συσκευασία του υγρού θα είναι σε δοχεία χωρητικότητας έως 20 λίτρα μη επιστρεφόμενα και η παράδοση θα γίνει με ευθύνη 

του αναδόχου σε αποθηκευτικό χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία. Η τεχνική προσφορά του προσφερόμενου προϊόντος θα 

πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει: α. Την τεχνική περιγραφή του προϊόντος στην οποία θα αναφέρονται κατ’ ελάχιστον: 

i. Το εργοστάσιο & η χώρα κατασκευής του προϊόντος. 

ii. Η εμπορική ονομασία του προϊόντος (όπως αυτή αναγράφεται στην ετικέτα της προσφερόμενης συσκευασίας). 

iii. Η προσφερόμενη συσκευασία (όχι μεγαλύτερη των 20 L). Να σημειωθεί ότι το προϊόν θα πρέπει να είναι συσκευασμένο σε µη 

επιστρεφόμενες συσκευασίες επί των οποίων θα υπάρχουν όλες οι σχετικές σημάνσεις / οδηγίες σε απόλυτη συμφωνία µε τις 

κείμενες διατάξεις της ισχύουσας ελληνικής & ευρωπαϊκής νομοθεσίας όπως ακριβώς διατίθεται στο εγχώριο εμπόριο από την 

παρασκευάστρια εταιρεία. Επιπροσθέτως, οι προσφερόμενες συσκευασίες θα πρέπει να φέρουν ελληνόφωνη ετικέτα µε τις 

απαραίτητες σημάνσεις. 

iv. Οι τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος, δηλαδή: 

Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος. 

 Το πεδίο εφαρμογής του προϊόντος (π.χ. υγρό για την πλήρη απομάκρυνση – απόσμηση οσμών αμμωνίας σε δρόμους, 

πεζοδρόμια και φρεάτια) καθώς και πλήρης περιγραφή της δράσης και της σύνθεσης του. 

 Τη βεβαίωση καταχώρησης στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων ή στο Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) ή 

Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) περί µη υποχρέωση καταχώρησης στο ΕΜΧΠ σύµφωνα µε την κείμενη 

νομοθεσία. Εναλλακτικά, θα γίνονται δεκτά και προϊόντα που φέρουν σχετικές εγκρίσεις ή πιστοποιήσεις αρμοδίων 

κρατικών φορέων µελών της ΕΕ ή επισήμως διαπιστευμένων φορέων πιστοποίησης. 

ΑΔΑ: Ψ5ΗΙΩΗ3-Ο1Γ



 

Σελίδα 74 

 Το ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet) του προϊόντος σύμφωνα με την οδηγία 91/155/ΕΟΚ όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

 Το Τεχνικό Δελτίο του προϊόντος (Technical Data Sheet) του προϊόντος. 

 Το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 του εργοστασίου κατασκευής και του διαγωνιζόμενου. 

5. Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου, πυκνότητας 12-15%. Πυκνότητας 12% έως 15% για την απολύμανση (καταστροφή 

παθογόνων μικροοργανισμών του νερού) απαραίτητα αποθηκευμένη σε ανθεκτικά δοχεία στη διάβρωση. Συσκευασία 

των 2kg. 

6. Προμήθεια βιοτεχνολογικού υλικού (μικροοργανισμοί – ένζυμα) - Βιολογικό – βιοτεχνολογικό υλικό διάσπασης 
λυμάτων, απόσμησης και καθαρισμού και θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό καταλληλότητας όσον αφορά στα 

στοιχεία και τη χρήση του και θα είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα όσα ορίζονται από την κείμενη Εθνική και Κοινοτική 

Νομοθεσία. Α) Το προϊόν θα είναι συμπυκνωμένο και σε υγρή μορφή και θα αποτελεί φυσικό καθαριστικό και υλικό 

απόσμησης μέσω μη παθογόνων μικροοργανισμών – ενζύμων (προϊόν βιοτεχνολογίας) με τις εξής ιδιότητες: 
Την τεχνική περιγραφή του προϊόντος στην οποία θα αναφέρονται κατ’ ελάχιστον:  
i. Το εργοστάσιο & η χώρα κατασκευής του προϊόντος.  
ii. Η εμπορική ονομασία του προϊόντος (όπως αυτή αναγράφεται στην ετικέτα της προσφερόμενης συσκευασίας). 
iii. Η προσφερόμενη συσκευασία (όχι μεγαλύτερη των 20 L). Να σημειωθεί ότι το προϊόν θα πρέπει να είναι 

συσκευασμένο σε µη επιστρεφόμενες συσκευασίες επί των οποίων θα υπάρχουν όλες οι σχετικές σημάνσεις / οδηγίες 

σε απόλυτη συμφωνία µε τις κείμενες διατάξεις της ισχύουσας ελληνικής & ευρωπαϊκής νομοθεσίας όπως ακριβώς 

διατίθεται στο εγχώριο εμπόριο από την παρασκευάστρια εταιρεία. Επιπροσθέτως, οι προσφερόμενες συσκευασίες θα 

πρέπει να φέρουν ελληνόφωνη ετικέτα µε τις απαραίτητες σημάνσεις. iv. Οι τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος, 

δηλαδή: 

 Πλήρη περιγραφή της σύνθεσης και της δράσης του υγρού. 

 Το πεδίο εφαρμογής του προϊόντος (π.χ. φυσικό καθαριστικό και υλικό απόσμησης μέσω μη παθογόνων 

μικροοργανισμών – ενζύμων για τον καθαρισμό των κάδων). 

 Το προϊόν θα πρέπει να φέρει σχετικά δικαιολογητικά ότι δεν απαιτείται έγκριση από τον ΕΟΦ και από το ΓΧΚ. 

(Απαλλαγή από ΕΟΦ και ΓΧΚ). 

 Το ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet) του προϊόντος σύμφωνα με την οδηγία 91/155/ΕΟΚ όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

 Το Τεχνικό Δελτίο του προϊόντος (Technical Data Sheet) του προϊόντος. 

 Το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και ISO 14001 του εργοστασίου βιοτεχνολογίας, καθώς και το 

πιστοποιητικό ISO 9001 του υποψηφίου προμηθευτή. 

 Επικυρωμένη δήλωση αποδοχής προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή ή αντιπροσώπευσης από το 

εργοστάσιο βιοτεχνολογίας στον υποψήφιο Ανάδοχο ή και στον Αντιπρόσωπο. 

Μαζί με το προσφερόμενο προϊόν ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει και 5.000 (πέντε χιλιάδες) αυτοκόλλητα διαστάσεων 10Χ15εκ. 

περίπου, για την επικόλλησή τους στο σώμα των κάδων με την αναγραφή: 

 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΣΤΟΝ ΚΑΔΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΚΙΝΔΥΝΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ- ΕΝΖΥΜΩΝ ΠΟΥ 
ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΡΥΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΣΜΗ. 
ΑΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 

 

 

ΟΜΑΔΑ 4 – ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 

Κ.Α. 20.6635.0003:  ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΕΤΟΥΣ 2021_2022                                                   
Δ/νση Προστασίας, Ελέγχου  Περιβάλλοντος 

Α/
Α 

ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΧΕΙΡΟΣ 2021_2022 

Τεχνικές Προδιαγραφές - Χαρακτηριστικά 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

(ΤΥΠΟΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ - 
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

1 
ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ-

ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ 172 ΤΜΧ 
¼,5/16,3/8,1/2 ΙΝΤΖΑΣ 

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ-ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ 172 ΤΜΧ 
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2 
ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ ΜΕΓΑΛΟ 

1 ΙΝΤΖΑΣ ΜΑΚΡΥ 

ΚΑΡΥΔΑΚΙ max 45 (mm), με ροπή (Kgm) 326, μήκος 632 (mm),Βάρος Κ/Μ 17,10/-
(Kg), Άξονας 9’’ (229 mm), Στροφές 3200(R.P.M.), Καταν/ση 850(lt/min), Ρακόρ 

εισόδου 1/2’’ 

 

3 ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΜΑΚΡΥ  

4 ΠΕΝΣΑ Πένσα με εργονομική αντιολισθητική λαβή  

5 ΚΟΠΤΑΚΙΑ ΚΟΦΤΑΚΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ  

6 ΑΛΕΝ ΣΕΤ ΜΠΙΛΙΑΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΥΨΗΛΗΣ 
ΑΝΤΟΧΗΣ -ΠΟΛΥ ΜΑΚΡY ΜΟΤΙΒΟ - ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ -ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ ΜΠIΛIΑΣ . 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΝΟΥΜΕΡΑ :N1,5 , N2 , N2,5 , N3 , N4 , N5 , N6 , N8 , 
N10ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΥΨΗΛΗΣ 
ΑΝΤΟΧΗΣ -ΠΟΛΥ ΜΑΚΡY ΜΟΤΙΒΟ - ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ -ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ ΜΠIΛIΑΣ . 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΝΟΥΜΕΡΑ :N1,5 , N2 , N2,5 , N3 , N4 , N5 , N6 , N8 , 
N10 

 

7 ΤΟΡΚΣ ΣΕΤ ΜΑΚΡΥΑ 

9 κλειδιά Torx μακριά, μεγέθους:T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 και T50. 
Κατασκευασμένα από επισκληρυμένο ατσάλι Chromevanadium (CR-V) για 

μεγαλύτερη αντοχή. Με Ιδιαίτερα μακρύ σχήμα για πρόσβαση σε δυσπρόσιτες 
περιοχές. Με άνετο αντιολισθητικό κάλυμμα για καλύτερο έλεγχο και κράτημα 

 

8 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ 12-24V Δοκιμαστικό ηλεκτρολογικό κατσαβίδι . Εύρους δοκιμών: DC 6V-12V-24V  

9 ΧΩΝΙΑ ΜΕΓΑΛΑ 
Ανθεκτικό σε λάδι, οξύ και καύσιμα. Για χρήση σε βιομηχανία και εργαστήρια. 

Με λαβή ασφαλείας. Με αφαιρούμενη σίτα. Υλικό: πολυαιθυλένιο υψηλής 

πυκνότητας.Φ160 χιλιοστά 

 

10 
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ  ΚΡΟΥΣΗΣ 

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΣΕΤ 
Σταυρωτές μύτες PH2 -  PH3, Σταυρωτές μύτες PZ2  - PZ3, Ίσιες μύτες 9 - 11mm 

 

11 

ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔA 
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ                

(ΣET ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΟΔΑ) 

ΣET ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΟΔΑ. Οκτώ συνηθισμένα μυτοτσίμπιδα παράκυκλων 

ασφαλείας ακριβείας για υψηλότατες απαιτήσεις 

 

 

12 
ΣΕΤ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΜΠΕΚ 

ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 
Κατάλληλο Σετ για εφαρμογή σε μεγάλους κινητήρες. TRUCKS : MERCEDES-BENZ 

, IVECO , SCANIA , MAN , NEOPLAN , SETRA , RENAULT κ.α 

 

13 ΣΙΔΗΡΟΠΡΟΙΟΝΟ ΜΗΚΟΣ  300mm  

14 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΙΣΙΟ ΜΑΚΡΥ Κατσαβίδι ίσιο μακρύ (Περίπου 400χιλ.)  

15 
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΣΤΑΥΡΩΤΟ 

ΜΑΚΡΥ 
Κατσαβίδι σταυρωτό μακρύ (Περίπου 400χιλ.) 

 

16 
ΣΦΥΡΙ ΜΑΤΣΟΛΑ 

ΜΕΓΑΛΟ 
Λαστιχένια ματσόλα 450gr, H96 - Φ65 

 

17 
ΣΦΥΡΙ ΒΑΡΕΙΑ 5kgr ΜΕ 

ΣΤΥΛΙΑΡΙ 
ΒΑΡΕΙΑ 5kgr ΜΕ ΣΤΥΛΙΑΡΙ 

 

18 ΑΕΡΟΣΕΓΑ 
Κοπή: 1.5mm, Στροφές 10.000rpm, Μήκος235mm, Βάρος  0.6kg, Κατανάλωση 

160 lt/min, Πίεση 6 bar. 

 

19 ΛΟΣΤΟΣ ΜΑΚΡΥΣ 
Διαστάσεις AxBxC (1220mm)x (30mm)x (16.0mm), Υλικό Χάλυβας U71 Mn, 

Στέλεχος Οβάλ, Βάρος 4.00 Kg, Βάρος αποστολής 4.20 Kg 

 

20 
ΣΕΤ 

ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ 
ΣΕ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΘΗΚΗ 

Σέτ ΣΕ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΘΗΚΗ. Κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας 
σφυρηλατημένο χρωμοβαναδιούχο χάλυβα (CR-V). Κεφάλια επιχρωμιομένα, με 

γυαλισμένες κεφαλές. Διαστάσεις:6X7,8X9,10X11,12X13,14X15,16X17, 

18X19,20X22,21χ23,24χ27,25χ28,30χ32 

 

21 
ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ 

ΡΕΥΜΑΤΟΣ 50M 

Να Διαθέτει 4 υποδοχές σούκο. Να  Διαθέτει διακόπτη υπερφόρτωσης, 

προστατεύοντας τις ηλεκτρικές συσκευές από ενδεχόμενη βλάβη που μπορεί να 
προκληθεί από υπερφόρτωση. Ενισχυμένη μεταλλική πρακτική βάση στήριξης. 

Με εργονομική λαβή για εύκολη μεταφορά. Μήκος καλωδίου: 50m, Καρέ 

καλωδίου: 3x2.5mm², Υλικό στροφείου: μεταλλικό, Μέγιστη ισχύς: 3.200W, 
Μέγιστη τάση: 230V 

 

22 
ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

25W 
Διάρκεια χρήσης: 120’, Αυτόματη ανάφλεξη, Χωρίς φλόγα καύσης, Έτοιμο για 

κόλλημα σε 30 sec. Αντιστατικό. ESD ασφαλές 
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23 
ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΣ LED 
ΚΑΛΕΣ 

Φακός/Μπαλαντέζα, Φορητή, Επαναφορτιζόμενη με 60Led. Λευκό Ψυχρό Φως. 
Επαναφορτίζεται σε Πρίζα 230V & στον Αναπτήρα του Αυτοκινήτου. Αυτονομία 

4ώρες (σε Blister 

 

24 
ΣΕΤ ALLEN ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 

1/2”  30 TMX 
Καρυδάκια 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 

29, 30, 32 και 34 mm. 

 

25 
ΣΕΤ TORX ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ  

½” 32 TMX 
ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΣΕΤ 32 TΕΜ 1/2'' 

 

26 
ΣΕΤ ΠΟΛΥΣΦΗΝΑ 

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ  ½” 26 TMX 
ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΠΟΛΥΣΦΗΝΑ ΣΕΤ 26 TΕΜ 1/2'' 

 

27 
ΣΕΤ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΙΛΤΡΩΝ 
ΛΑΔΙΟΥ ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ 

Περιέχει 28 κύπελλα φίλτρου λαδιού, 1 αντάπτορα 1/2-3/8 και 1 επίπεδο κλειδί 
φίλτρου λαδιού. Πλήρης συλλογή για την πλειοψηφία των ευρωπαϊκών 

οχημάτων: Fiat, Volvo, GM, Ford, Toyota, Mercedes  κλπ. Περιλαμβάνεται 
πίνακας εφαρμογής 

 

28 ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ Μεταλλικός Φυσητήρας Αέρος Μακρύς  

29 ΦΑΛΤΣΕΤΑ 

Λαβή ABS για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. 3x Επιπλέον λεπίδες. Αυλάκωμα από 
ανοξείδωτο ατσάλι για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Αυτόματο κλείδωμα 

ολίσθησης λάμας για ευκολία στην επαναφορά λάμας, αλλά και κλείδωμα της 
κατά την διάρκεια χρήσης αυτής. Ενσωματωμένος κόφτης λάμας για εύκολη και 

γρήγορη αφαίρεση χρησιμοποιημένων κομματιών. 

 

30 ΜΕΤΡΟ 5m 
Nα έχει ισχυρό ελατήριο.  Στοπ. Με ιμάντα καμπύλο προφίλ χάλυβα για να 

βοηθά να κρατήσει το μεζούρα σε επίπεδη θέση. 5μετρα x 25mm 

 

31 
ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ FLEXIM 

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Τεχνικά χαρακτηριστικά : Στροφές (R.P.M) 15000, μήκος 118mm, βάρος 0,8/1,55, 

κατανάλωση 115 lt/min, πίεση 6 bar, ρακόρ εισόδου 1/4" 

 

32 
ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΚΑΡΥΔΑΚΙ  

ΑΠΟ ¾ (ΑΡΣΕΝΙΚΟ) ΣΕ 1 
ΙΝΤΖΑ  (ΘΥΛΥΚΟ) 

ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΑΠΟ ¾ (ΑΡΣΕΝΙΚΟ) ΣΕ 1 ΙΝΤΖΑ  (ΘΥΛΗΚΟ) 

 

33 
ΚΟΠΤΗΣ ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ 

ΟΞΥΓΟΝΟΥ 

Σώμα μπρούτζου με εσωτερικά στοιχεία απο ενισχυμένο ατσάλι. Ελαφρύ για 
επαγγελματική χρήση. Συγκόλληση 3 έως 300 mm, Μήκος Σαλμού 470 mm. 

Χωρίς μπέκ 

 

34 
ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 

Ισχύς 2000 Watt. Ηλεκτρονικό με LCD οθόνη και ψηφιακή ένδειξη ρυθμίσεων. 

Ρυθμιζόμενη (ηλεκτρονικά) παροχή αέρα από 120-500 Lt/min. Ρυθμιζόμενη 
(ηλεκτρονικά) θερμοκρασίας από 50-600˚C. Με εξαρτήματα και βαλιτσάκι 

μεταφοράς. 

 

35 
ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΜΕ 

ΑΚΡΗ 1,7mm 

Μπέκ: 1,7. Πίεση: 50 PSI. Κατανάλωση αέρα: 246 l / min. Υλικό ανά λεπτό: 325 
ml / min. Μέγιστο πλάτος βεντάλιας: 260mm. Δοχείο: 600ml. Διαθέτει: ρυθμιστή 

πίεσης, ρυθμιστή βεντάλιας, ρυθμιστή ποσότητας υλικού. 

 

36 ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ ΙΣΧΥΣ 320, ΤΑΧΥΤΗΤΑ 6000-12000. ΔΙΑΣΤ.ΠΕΛΜΑΤΟΣ 230x115. ΒΑΡΟΣ 2,7  

37 

ΡΟΠΟΚΛΕΙΔΟ-
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ 

ΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ 
ΦΟΡΤΗΓΟΥ 

Πολλαπλασιαστής ροπής "αριστερά & δεξιά" 2000Nm. Επαγγελματικής χρήσης 

 

38 
ΕΞΩΛΚΕΑΣ-

ΤΡΑΒΗΚΤΙΚΟ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

Τραβηχτικό εξαρτημάτων. Χτυπητός 
 

39 
ΣΕΤ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 
ΕΜΒΟΛΩΝ ΦΡΕΝΩΝ 

ΚΑΣΕΤΙΝΑ 

Σετ περιστροφής & πίεσης εμβόλων φρένων 21 τεμαχίων. Να περιλαμβάνει ότι 
χρειάζεται για σέρβις και αλλαγή φρένων. Να είναι ευρέως συμβατό με πολλές 

μάρκες αυτοκινήτων όπως Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroen, Ford, Honda, Jaguar, 

Mazda, Mercedes Benz, Mitsubishi, Nissan, Vauxhall, Opel, Renault, Rover, Saab, 
Subaru, Toyota, Volkswagen, etc. Να λειτουργεί και προς τις δύο κατευθύνσεις: 

για τα έμβολα των φρένων με δεξί και αριστερό σπείρωμα. Να αφήνει αρκετό 
κενό για αλλαγή στα τακάκια κρατώντας ταυτόχρονα ασφαλή τα σωληνάκια. 

Παραδίδεται σε πλαστικό βαλιτσάκι 

 

40 
ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΓΙΑ 

ΜΠΛΑΚΑΚΙΑ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΕΞΩΛΚΕΑΣ ΑΚΡΟΜΠΑΡΩΝ ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ 2 ΘΕΣΕΩΝ 22mm 
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41 
ΣΕΤ ΕΞΩΛΚΕΙΣ 

ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΒΙΔΩΝ 1-8 

Εξολκείς βιδών και μπουλονιών με μεγέθη κεφαλής:9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 
13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm και 19mm. Να Χρησιμοποιούνται με τη 
βοήθεια γερμανικού κλειδιού ή με καρυδάκι. Με δόντια με σπιράλ κοπή για 

θετική λαβή της χαλασμένης βίδας ή του μπουλονιού. Κατασκευασμένα από 
ατσάλι με επίστρωση ανθεκτική στη διάβρωση. Σε μεταλλική θήκη αποθήκευσης 

και μεταφοράς 

 

42 
ΑΚΟΝΙΣΤΗΣ 
ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ 

Τροχιστικό τρυπανιών  για 2.5 - 13χιλ τρυπάνια.Να τροχίζει σε μοίρες 118 και 
135. Η θέση του τρυπανιού καλυμπράρεται πριν το τρόχισμα σε ειδική θέση. 

Τροχίζει και το σπάσιμο του φτερού στο πίσω μέρος. Ο διαμαντοτροχός με τον 

οποίο τροχίζει να φθήρεται πολύ αργά και να αλλάζει εύκολα 

 

43 
ΤΑΚΟΙ ΤΡΟΧΩΝ 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ 

Πλαστικοί τάκοι ακινητοποίησης οχημάτων (σφήνες τροχών) PWC-120 να είναι 
πιστοποιημένοι κατά το Γερμανικό πρότυπο DIN 76051 (αποτελεσμάτικότητα σε 
18% κλίση). Ιδανικοί για τρέιλερ, αυτοκίνητα, κλαρκ, μικρά και μεσαία φορτηγά. 

 

44 
ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΚΟΛΙΕΔΩΝ 

ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 

Τσιμπίδα κολλιέδων με ντίζα. *USAG επαγγελματικό εργαλείο.*Για μηχανικά 

εργαστήρια.*Για σωλήνες ψύξης, θέρμανσης και καυσίμου.*Ρυθμιζόμενος 
βραχίονας (560 mm) που διατηρεί τη θέση ρύθμισης 

 

45 
ΜΠΟΥΖΟΚΛΕΙΔΑ 

ΜΑΚΡΥΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ) 
ΜΠΟΥΖΟΚΛΕΙΔΑ ΜΑΚΡΥΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ) 

 

46 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ TAIΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ 50Χ200 ΚΟΚΚΙΝΟ-ΛΕΥΚΟ  

47 ΦΑΛΤΣΕΤΑ - ΚΟΠΤΗΣ 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Διάσταση Λάμας: 18 mm x 100 mm Με Φαρδύ 

Εργονομικό Διακόπτη Λάμας Υλικό: SK5 blade Μήκος: 173 mm 
Βάρος: 0.06 kg 

 

48 
ΣΚΑΦΑΚΙΑ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

Χρώμα: Μπλε, Υλικό: Πλαστικό, Διαστάσεις πάνελ τοίχου: 350 x 382 x 18 χιλ. (Μ 

x Π x Πάχος), Διαστάσεις μικρότερου κουτιού: 116 x 112 x 75 χιλ. (Μ x Π x Υ), 
Διαστάσεις μεγαλύτερου κουτιού: 116 x 161 x 75 χιλ. (Μ x Π x Υ),Το κουτί είναι 
αφαιρούμενο και στοιβαζόμενο Κάθε κουτί διαθέτει υποδοχή για ετικέτα Στην 

παράδοση περιλαμβάνονται: 6 x Πάνελ τοίχου 54 x Μικρότερα κουτιά 36 x 
Μεγαλύτερα κουτιά 

 

 

Κ.Α. 35.6635.0003:  ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ  ΕΤΟΥΣ 2021_2022 

Δ/νση Προστασίας, Ελέγχου  Περιβάλλοντος & Πρασίνου  /Τμήμα Πρασίνου 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

(ΤΥΠΟΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ - ΧΩΡΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

1 

Επαναφορτιζόμενο 

Δραπανοκατσάβιδο 
(Μπαταρία Λιθίου 18V) 

Τάση λειτουργίας 18V, Με 2 μπαταρίες 2 Ah,& 1 φορτιστή, 2 μηχανικές 
ταχύτητες, χωρίς φορτίο, Ροπή στρέψης 70 Nm., Απόδοση σε μπετόν 

15mm., Ρυθμιζόμενες στροφές με το πάτημα του διακόπτη, Χρόνος 
φόρτισης της μπαταρίας 30 λεπτών, 23 θέσεις ρύθμισης της ροπής + 1+ 1 
για χρήση τρυπανιού, Ταχυτσόκ αυτόματο με quickstop 13mm, Διακόπτης 

εναλλαγής δεξιόστροφης - αριστερόστροφης λειτουργίας με ένδειξη, 
Αυτόματο stop - αφήνοντας τον διακόπτη, ο κινητήρας να σταματά 

αυτόματα, Led λάμπα εργασίας, Μεταλλικά γρανάζια, Μοτέρ με δυνατή 
ροπή στρέψης, Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας, Βάρος περίπου 1,8 

kg,Χρόνος φόρτισης 30 min .Το εργαλείο θα παραδοθεί με 2 μπαταρίες,2 

Ah., 1 φορτιστή 30 min και 1 πλαστική βαλίτσα μεταφοράς. 

 

2 Εργαλεία για βαψιμο 
Αμερικανικού τύπου βούρτσες. 5 τμχ βούρτσες μεγέθους 230mm/9″”, 1 τμχ 

1.5″” βούρτσα βαψίματος, 1 τμχ σχάρα μπογιάς, 1 τμχ λαβή, 
 

3 Πινέλα για βάψιμο 

Σετ  πινέλα σε διάφορα μεγέθη για  βάψιμο κάθε επιφάνεια. Με 

εργονομική λαβή και δομή που υποστηρίζει το ομοιόμορφο βάψιμο. Το σετ 
να περιλαμβάνει 10 πινέλα διαφορετικών μεγεθών για να χρησιμοποιείται 

αυτό που εξυπηρετεί περισσότερο.1 χ 3" βούρτσα, 2 x 2" βούρτσες,3 x 1½" 
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βούρτσες,2 x 1" βούρτσες,2 x ½" βούρτσες 

4 Οικοδομικό Καρότσι 

Σύρμα 6mm περιμετρικά στο χείλος της σκάφης για περαιτέρω ενίσχυση. 

Ιδανικό τόσο για επαγγελματική όσο και για ερασιτεχνική χρήση. Οι 
ενισχύσεις από γωνιές και λάμες 3mm και 5mm αντίστοιχα συμβάλλουν 

στην μεγαλύτερη ανθεκτικότητα του καροτσιού. Μεταλλικά ρουλεμάν στην 
ρόδα. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ*Π*Υ): 145x63x63cm, ΒΑΡΟΣ 20 kg, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

90lt 

 

5 
Σέτ Πολύγωνα από 6-32  

(Chrome - Vanadium) 
Να περιέχει σε θήκη: 

6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19,20x22,21x23,24x27,25x28, 30x32 
 

6 Πιστόλι σιλικόνης 
Πιστόλι σιλικόνης με μεταλλικό σκελετό. Μήκος: 235mm, Πάχος σκελετού: 

0.8mm, Διάμετρος: 51mm 
 

7 Πένσα 180mm 
 

 

8 
Μεταλλική Σκούπα 

Φυλλώματος κομπλέ 
ΣΚΟΥΠΑ ΦΥΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΙΛΙΑΡΙ  

9 
Ψαλίδι Χειρός 

(Κλαδευτήρι) 

Ψαλίδι κλαδέματος υψηλής απόδοσης. Άκαμπτη κεφαλή κοπής, βάρος 
240gr και 25mm διάμετρος κοπής. Πρακτικές λαβές, ελαφριές και ισχυρές, 

από φυρηλατημένο αλουμίνιο. Ρύθμιση κοπής / εγκοπή για κοπή συρμάτων 
/ αυλάκι καθαρισμού λάμας.Προστασία του χεριού  με ελαστικό σημείο 

απορρόφησης των κραδασμών. 

 

10 
Ψαλίδι Χειρός 

(Κλαδευτήρι) 

Τηλεσκοπική βαρέως τύπου τύπου αμόνι.+35% εξοικονόμηση ενέργειας. 

Πατενταρισμένη καστάνια για να αυξάνει κατά 60% τη δύναμη κοπής. 
Τηλεσκοπική λαβή 48-83 εκατοστά. Λάμα από υψηλής αντοχής χάλυβα. 

Εργονομική λαβή αλουμινίου με ελαστική επικάλυψη. Δυνατότητα κοπής 

εώς Φ40mm χλωρό κλαδί. 

 

11 Κοπτάκια 
Μέγεθος: 150mm/6″” Φτιαγμένο από ανοξείδωτο ατσάλι, να διαθέτει 

εργονομική λαβή. 
 

12 
Οικοδομικό Σύρμα 

(Μαύρο Νο 7 1,3mm)  
 

13 Γερμανικό Κλειδί Νο 6-7 
Υλικό: χρώμιο βανάδιο. Επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540. 
Σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία. Κατασκευασμένο 

σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 10102 (μόνο μετρικά) 

 

14 Μυτοτσίμπιδο Ίσιο 

Μυτοτσίμπιδο με ίσια μύτη της με λαβές επένδυσης 2 συστατικών. Με 
επιφάνειες σύσφιξης με γραμμώσεις που το καθιστούν κατάλληλο για 
πλακέ και στρογγυλά αντικείμενα. Με κράμα χρωμίου-βαναδίου(CrV-

chrome vanadium). Για κράτημα αντικειμένων αλλά και κόψιμο συρμάτων. 

 

15 Μυτοτσίμπιδο Σπαστό 

Μυτοτσίμπιδο με κυρτή μύτη της με λαβές επένδυσης 2 συστατικών. Με 
επιφάνειες σύσφιξης με γραμμώσεις που το καθιστούν κατάλληλο για 

πλακέ και στρογγυλά αντικείμενα. Με κράμα χρωμίου-βαναδίου(CrV-
chrome vanadium). Για κράτημα αντικειμένων αλλά και κόψιμο συρμάτων. 

 

16 Κλειδιά εξάγωνα 
Περιλαμβάνει 10 κλειδιά άλλεν εξάγωνα: 1.27 - 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 

10mm 
 

17 

Σέτ Γερμανοπολύγωνο 

από 8-24 (Chrome - 
Vanadium) 

Σετ Γερμανοπολύγωνα. Σε υφασμάτινη θήκη που διπλώνει σε ρολό και 

μαζεύεται. Γερμανοπολύγωνο Νο8 ΥΤ-0337,  Γερμανοπολύγωνο Νο9 ΥΤ-
0338, Γερμανοπολύγωνο Νο10 ΥΤ-0339, Γερμανοπολύγωνο Νο11 ΥΤ-0340, 

Γερμανοπολύγωνο Νο12 ΥΤ-0341, Γερμανοπολύγωνο Νο13 ΥΤ-0342, 
Γερμανοπολύγωνο Νο14 ΥΤ-0343, Γερμανοπολύγωνο Νο15 ΥΤ-0344, 
Γερμανοπολύγωνο Νο17 ΥΤ-0346,Γερμανοπολύγωνο Νο19 ΥΤ-0348, 

Γερμανοπολύγωνο Νο22 ΥΤ-0351, Γερμανοπολύγωνο Νο24 ΥΤ-0353 
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18 Ψαλίδι με Κοντάρι 

Με αμφιδέξιες εργονομικές λαβές δύο υλικών. Ρυθμιζόμενο σύστημα 
ανοίγματος. Με λειτουργικό μηχανισμό ασφαλείας και στις δύο πλευρές. 

Με σχεδιασμός βίδας για ακριβή και σταθερή ρύθμιση. Κατάλληλο για 
κλάδεμα και συντήρηση φυτών και δέντρων.Βάρος: 780 γραμμάρια. 

Συνολικό μήκος: 100-150 cm. Διάμμετρος κοπής: Φ20 

 

19 
Δίσκος Κοπής CD 

Mετάλου (115x22,2) 
Δίσκος κοπής inox, 115x22.23mm, κατάλληλος για κανονικό και ανοξείδωτο 

ατσάλι 
 

20 
Δίσκος Λείανσης 

Mετάλου (115x6x22,5) 

Δίσκος λείανσης μετάλλου, 115x6x22.23mm, κατάλληλος για όλους τους 

τύπους μετάλλου, φύλλα χάλυβα, κατασκευαστικό χάλυβα, ραφές 
συγκόλλησης 

 

21 
Δίσκος Κοπής  Mετάλου 

(115x3x22,2) 
Δίσκος κοπής inox, 115x3x22.23mm, κατάλληλος για κανονικό και 

ανοξείδωτο ατσάλι 
 

22 Πριτσιναδόρος 

Από ατσάλι για μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια ζωής. Κατάλληλος για 

χρήση με πριτσίνια από αλουμίνιο και ατσάλι διαμέτρων 2mm(3/32"), 
3mm(1/8"), 4mm(5/32")και 5mm(3/16"). Να συνοδεύεται από 4 κεφαλές 

διαφορετικών διαμέτρων και ένα κλειδί, για να τοποθετούνται και να 
αντικαθιστώνται εύκολα. Η λαβή να διαθέτει ελατήρια για να καρφώνει 

αυτόματα. 

 

23 
Δίσκος Τροχίσματος 

Αλυσίδων (145x3x22) 

Δίσκος Τροχίσματος 4,5mm κατάλληλος για τροχιστή αλυσίδας. Βάρος 

καθαρό: 0.10 kg. Βάρος μικτό: 0.13 kg. Διαστάσεις: 125 x 125 x 8 mm 
 

24 Πλαγιοκόφτης 160 mm 
Πλαγιοκόφτης με σφυρήλατες δαγκάνες από θερμικά επεξεργασμένο 

ατσάλι. Με αντιολισθητική διπλή λαβή. Μήκος: περίπου 160mm 
 

25 Καρυδάκια 6-20 
ΣΕΤ 20 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ KAI ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 5cm ΜΕ ΜΥΤΕΣ 
ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ (PH1,PH2,6MM,H3,H4,H5,H5.5,H6) ΚΑΙ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 

(5mm,5.5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm,11mm,12mm) 

 

26 
Πλαγιοκόφτης 190μμ με 

λαβή 
Πλαγιοκόφτης με σφυρήλατες δαγκάνες από θερμικά επεξεργασμένο 

ατσάλι. Με αντιολισθητική διπλή λαβή. Μήκος: περίπου 200mm 
 

27 
Σετ Τρυπάνια Σιδήρου 

(3mm-10mm) 

13 τρυπάνια κατασκευασμένο από χάλυβα HSS 4241. Πάχοι: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 
3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10mm. Ιδανικά για χρήση σε 
δράπανο ή δραπανοκατσάβιδο. Για επαγγελματική χρήση. Σε πλαστική 

θήκη αποθήκευσης 

 

28 
Σέτ Καρυδάκια από 7-3   
(Chrome - Vanadium) 

ΣΕΤ από 7-3(CHROME-VANADIUM)  

29 Φτυάρι Κομπλέ 
Φτυάρι χιονιού με τηλεσκοπικό κοντάρι. Και βάρος 1.5κιλ. Διαστάσεις: min. 

732mm - max. 937mm. Πλάτος 250mm. 
 

30 Τσάπα Κομπλέ 

Τσάπα ελαφριού τύπου με κυρτή κεφαλή από σφυρήλατο ατσάλι. Με 

ενσωματωμένο κυλινδρικό ατσάλινο κοντάρι μήκους 1.2m και με λαβή στην 
άκρη του.Ιδανικό για εκσκαφές 

 

31 Τσουγκράνα Κομπλέ 

Σκούπα για τα φύλλα με πτυσσόμενο κενό ανάμεσα στα δόντια της 

σκούπας. Με μηχανισμό επιλογής ανοιγματος και κλειδώματος. Με 15 
συνολικά δόντια και μέγιστο συνολικό άνοιγμα: 60cm. Με άνετη 

αντιολισθητική λαβή και με ελαφρύ σχεδιασμό για καθημερινές εργασίες 

καθαρισμού 

 

32 
Σετ Ζουμπάδων 

Εκτόνωσης 
Σετ ζουμπάδες Ø2.0-8.0mm 150mm 6 τεμ.  

33 Σετ κατσαβίδια αστέρι 
Σετ κατσαβιδιών TORX resistor (Ασφαλείας). Από Chrome Vanadium ατσάλι. 

Ανατομική λαβή πλαστική 2 συστατικών αντιολισθιτική/αντιυδρωτική,6 
τεμαχίων , περιέχει, Τ7ΗΧ50,Τ8ΗΧ50,Τ9ΗΧ50,Τ10ΗΧ50,Τ15ΗΧ50,Τ20ΗΧ50 
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34 Κλειδιά γερμανικά 

Σετ γερμανικά κλειδιά 8 τεμαχίων DIN 3110. Το σετ να περιλαμβάνει τα 
νούμερα: 6-7 , 8-9 , 10-11 , 12-13 , 14-15 , 16-17 , 18-19 , 20-22. 

Κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας σφυρηλατημένο 
χρωμοβαναδιούχο χάλυβα (CRV). Επιχρωμιομένες, γυαλισμένες κεφαλές. 

Υφασμάτινη θήκη υψηλής ανθεκτικότητας 

 

35 
Μετροταινίες 5m x12,7 

mm 

Μετροταινία GTR-G2550 5x25mm 
Υψηλής αντοχής "παχύ νύχι 1.5mm", με νάιλον επικάλυψη. Βαθμός JIS1 
(μετρική κλίμακα). Με μεγάλο κλιπ ζώνης. Με αμορτισέρ. Υλικό ταινίας: 

Χάλυβας. Υλικό ελατηρίου: Χάλυβας. Μήκος : 5m, Πάχος λάμας :12,5mm. 
Βάρος : 350gr 

 

36 
Μετροταινίες 8m x 25 

mm 

Μετροταινία GTR-G2550 5x25mm Υψηλής αντοχής "παχύ νύχι 1.5mm", με 
νάιλον επικάλυψη. Βαθμός JIS1 (μετρική κλίμακα). Με μεγάλο κλιπ ζώνης. 
Με αμορτισέρ. Υλικό ταινίας: Χάλυβας. Υλικό ελατηρίου: Χάλυβας. Μήκος : 

5m, Πάχος λάμας :12,5mm. Βάρος : 350gr 

 

37 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟ- ΛΕΥΚΟ  

38 
ΑΦΑΛΟΥΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ 

ΞΥΛΟΥ ΠΟΡΤΑΣ 

Να ταιριάζει σε όλες τις χωνευτές κλειδαριές. Ορειχάλκινος κύλινδρος. 5 
Μπίλιες, σε ευθεία διάταξη. Κλειδί απλό. Παραδίδεται με 3 κλειδιά. 

Διατίθεται σε χρυσό και νίκελ. Να διατίθεται  με  κλειδί (key alike) ή 
πασπαρτού (master key), Διαστάσεις: Α: 30mm, Β: 30mm,  C: 60mm 

 

39 
ΑΦΑΛΟΥΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ  
ΠΟΡΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Κύλινδρος πόρτας ασφαλείας της νίκελ (nickel) ταιριάζει σε όλες τις 
χωνευτές κλειδαριές. Με ειδικές εγκοπές που αποτρέπουν το σπάσιμο στη 
μέση και ατσάλινα πειράκια που αποτρέπουν τη διάτρηση με τρυπάνι ή με 

εργαλεία κλοπής. Στην περίπτωση διάρρηξης, ο κύλινδρος σπάει σε 
συγκεκριμένο σημείο εμποδίζοντας την παραβίαση. 

 

40 ΣΙΛΙΚΟΝΗ 
Σφραγιστικό σιλικόνης ουδέτερης ωρίμανσης, διαφανής για οικοδομικές 

εφαρμογές και είδη υγιεινής. 
 

41 ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

Κολλητική ταινία PA500, διάφανη, 18mm, 30m.Διάφανη κολλητική ταινία 

για χρήση στο γραφείο ή το σπίτι. Πλάτος 18 χιλιοστά και η συσκευασία 
περιέχει 2 τεμάχια.Τεχνικά χαρακτηριστικά:πλάτος ταινίας: 18mm,μήκος 

ταινίας: 30m, εσωτερική διάμετρος: 26 mm 

 

42 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ 
Χαρτοταινία Μασκαρίσματος  και μόνωσης, χωρίς να αφήνει ίχνη κόλλας 

κατά το “απομασκάρισμα”. Διαστάσεις ► 18mm X 45Μετ. 
 

43 ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ  19mm x 18.3m  

44 
ΚΑΡΟΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΠΑΓΑΚΙΑ 

4,6Χ8 (200τμχ)  
 

45 ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΚΟ 200μλ 

Προστατευτικό τα μέταλλα από τη σκουριά και τη διάβρωση, διεισδύει στα 
κολλημένα εξαρτήματα, εκτοπίζει την υγρασία και λιπαίνει σχεδόν τα 

πάντα. Αφαιρεί ακόμη και τις λιπαρές ουσίες, τη βρωμιά και άλλες 

ακαθαρσίες από τις περισσότερες επιφάνειες. Στη συσκευασία να 
περιλαμβάνεται καλαμάκι για δύσκολα σημεία. 

 

46 ΟΥΠΑ Νο4 κουτι 100τεμ 
 

 

47 ΟΥΠΑ Νο6κουτι 100τεμ 
 

 

48 
ΛΑΜΑΚΙ 

60/100/120/200 

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (100τεμ)  
 

49 ΚΟΛΛΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟ 

Ισχυρό συγκολλητικό μετάλλων 2 συστατικών σε σύριγγα, χωρίς διαλύτες, 

με αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, νερό και λάδια.Κατάλληλο για 
εφαρμογές σε σχεδόν όλα τα μέταλλα όπως σίδερο, ατσάλι, αλουμίνιο, 

χαλκό και μπρούτζο. 

 

50 ΚΟΛΛΕΣ ΓΙΑ ΞΥΛΟ 

Λευκή κρυσταλλιζέ εσωτερικής χρήσης. Ιδανική για κάθε είδους ξύλα 
(σκληρά και μαλακά), καπλαμά, νοβοπάν, κόντρα πλακέ, MDF, φορμάικα 

και hardboard. Κατάλληλη για φελιζόλ, φελλό, γυψοσανίδα, χαρτόνι και 
χαρτί. 

 

51 
ΣΚΑΦΑΚΙΑ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

Χρώμα: Μπλε, Υλικό: Πλαστικό, Διαστάσεις πάνελ τοίχου: 350 x 382 x 18 

χιλ. (Μ x Π x Πάχος), Διαστάσεις μικρότερου κουτιού: 116 x 112 x 75 χιλ. (Μ 
x Π x Υ), Διαστάσεις μεγαλύτερου κουτιού: 116 x 161 x 75 χιλ. (Μ x Π x Υ),Το 

κουτί είναι αφαιρούμενο και στοιβαζόμενο Κάθε κουτί διαθέτει υποδοχή 
για ετικέτα Στην παράδοση περιλαμβάνονται: 6 x Πάνελ τοίχου 54 x 

Μικρότερα κουτιά 36 x Μεγαλύτερα κουτιά 
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Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας, δηλαδή ο χρόνος μετά την παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή των εργαλείων και των 

ανταλλακτικών των εργαλείων ορίζεται κατά ελάχιστο:  

α) σε δώδεκα μήνες για τα ηλεκτρικά και τα επαναφορτιζόμενα εργαλεία χειρός  

Κάθε βλάβη που θα παρουσιάζεται μέσα στο προαναφερόμενο διάστημα οφειλομένη σε κακή ποιότητα και κατασκευή πρέπει 

να επανορθώνεται ή να αντικαθίσταται το συντομότερο από την ειδοποίηση της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν 

αντικαθίσταται, με την εισήγηση της επιτροπής γίνεται κατάπτωση ολική ή μερική της εγγυητικής.  

 

ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
 

ΑΡΘΡΟ 1
O

: Αντικείμενο της προμήθειας 
 

Η  Συγγραφή  Υποχρεώσεων αφορά τη σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας, με τη διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού 

κάτω των ορίων για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και σάκων απορριμμάτων προϋπολογισμού 139.511,06€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και 6% για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου  για τη διετία 2021, 2022,  ή μέχρι 

εξαντλήσεως των αντίστοιχων ειδών.  

 

ΑΡΘΡΟ 2
O

: Ισχύουσες διατάξεις  
 

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις: 

1.    Νόμος 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016), 

2.    Νόμος 3463/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-2016), 

3.    Νόμος 4270/14, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α΄/28-06-2014), 

4.    Νόμος 4250/14 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου 

Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992» (ΦΕΚ 74 Α΄/23-03-2014), 

5.    Νόμος 4152/13, όπως ισχύει, «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/13» (ΦΕΚ 107 Α΄/09-05-

2013,) 

6.    Νόμος 4013/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του 6ου Κεφαλαίου του ν. 3588/07 (Πτωχευτικός Κώδικας)-

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204 Α΄/15-09-2011), 

7.    Νόμος 3886/10, «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων-Εναρμόνιση ελληνικής νομοθεσίας με την 

Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης 

Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ 173 Α΄/30-09-2010) όπως ισχύει, με την επιφύλαξη των παρ. 27 του άρθρου 377 και 

παρ. 11 του άρθρου 379 του Ν. 4412/2016, 

8. Νόμος 3861/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Ενίσχυση της διαφάνειας για την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο-Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α΄/13-07-2010), 

9.   Νόμος 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’/07-06-2010), 

10.  Νόμος 3801/09, όπως ισχύει, «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 

και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ 163 Α΄/04-09-2009), 

11. Νόμος 3731/08, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 263 Α΄/23-12-2008), 

12. Νόμος 3548/07, όπως ισχύει, (ΦΕΚ 68 Α΄/20-03-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

Νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις», 

13. Νόμος 3419/05, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Γενικό Εμπορικό Μητρώο και εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής 

νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-2006), 

14. Νόμος 2859/00, «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248 Α΄/07-11-2000),  

15.  Νόμος 2690/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

45 Α΄/09-03-1999),  

16.  To Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη Υποχρέωσης από Διατάκτες» (ΦΕΚ 145Α/15.08.16) από 1/1/2018. 

17. Την με αριθμ. 15523/2006 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Αναγκαία συμπληρωματικά εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ 

αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/202 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 

εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».  
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18. Tην με αριθμ. 3015811/2663/2010 (ΦΕΚ 1410/Β΄/06.09.2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση – Καθορισμός μέτρων ελέγχου και 

κυρώσεων για την εκτέλεση του αριθ. 1272/2008/ΕΚ Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

(Κανονισμός CLP). 

19. Tην με αριθμ. Υπουργική Απόφαση Α6/2880/1980 (ΦΕΚ 828Β΄/ 29.08.1980) περί «Κανόνων Καλής Παραγωγής και Ελέγχου 

Καλλυντικών Προϊόντων» 

20. Kανονισμός REACH 1907/2006/EK «για την καταχώρηση, αξιολόγηση, αδειοδότηση & τους περιορισμούς των χημικών 

προϊόντων»,  όπως ισχύει. 

21. Κανονισμός CLP 1272/2008/2008/EK «για την ταξινόμηση, επισήμανση & συσκευασία των ουσιών & των μιγμάτων», όπως 

ισχύει. 

22. ΚΥΑ 3015811/2663/2010 (ΦΕΚ 1410/Β΄/06.09.2010) – Καθορισμός μέτρων ελέγχου και κυρώσεων για την εκτέλεση του 
αριθ. 1272/2008/ΕΚ Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
23.  Κανονισμός 648/2004/ΕΚ «σχετικά με τα απορρυπαντικά», όπως ισχύει. 

24. Κανονισμός 1223/2009/ΕΚ (που αντικατέστησε την Οδηγία 76/768/EOK περί καλλυντικών προϊόντων) και Υπουργική 

Απόφαση ΔΥΓ3α/Γ.Π.118601/2010 με την οποία ενσωματώνεται ο ως άνω Κανονισμός.  
25. Kανονισμός (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 2015/830, όπως ισχύει. 

26. Y.A. 381/2005 (ΦΕΚ 539/Β’/2.5.2006) εκτός από την 3
η
 παύλα της παρ. 2,  άρθρου 3,  

27.  ΥΑ Α2-861 (ΦΕΚ2044/Β/2013) (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ όσον αφορά τα απορρυπαντικά), άρθρο 84, εκτός από το 1
ο
 εδάφιο στοιχείου 

στ΄, παρ. 1, του άρθρου αυτού. 

28. Οδηγία 2004/42/ΕΚ (ΥΑ 437.//2005, ΦΕΚ 1641/Β’/2006) «για τους πτητικούς οργανικούς διαλύτες» 

29.  Εγκύκλιος Γ.Χ.Κ. - υπ’ αριθμ. 30/004/000/2368/15-6-2016-  «Απαίτηση δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς προμήθειας 

χημικών και βιομηχανικών προϊόντων»  

30.To Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/ Α/19-7-2018: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της 

Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. κτλ- Πρόγραμμα 

Κλεισθένης».  

 

Άρθρο  3
0
  Συμβατικά    στοιχεία . 

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

Α. Η Διακήρυξη 

Β. Η Mελέτη 

Γ. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τεχνικές Προδιαγραφές) 

Δ. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

Ε. Η προσφορά του Αναδόχου (Τεχνική και οικονομική  προσφορά)  

 

Άρθρο  4
ο
  Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση της προμήθειας 

4.1. Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 139.511,06 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 

και 6% 

4.2.  Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου των ετών 2021, 2022  

4.3. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου ως εξής:   

 

ΟΜΑΔΑ 1 - Υλικά Καθαριότητας 
-Κ.Α. 10.6634.0001- (Δ/νση Οικονομικές & Διοικητικές Υπηρεσίες):  6.992,71 για το έτος 2021 και  

6.992,71 € για το έτος 2022    
-Κ.Α. 15.6634.0003 - (Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης): 11.997,04 για το έτος 2021 και  

11.997,04 € για το έτος 2022 

-Κ.Α. 15.6634.0002 - (Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης): 5.994,50 για το έτος 2021 και  

        5.994,50 € για το έτος 2022    
-Κ.Α. 20.6635.0007 - (Δ/νση Προστασίας, Ελέγχου  Περιβάλλοντος : 4.998,82 για το έτος 2021 και  

& Πρασίνου  / Τμήμα Καθαριότητας)    4.998,82 € για το έτος 2022    
ΟΜΑΔΑ 2 - Σάκοι απορριμμάτων  

-Κ.Α. 35.6635.0001- (Δ/νση Προστασίας, Ελέγχου Περιβάλλοντος : 6.799,79 για το έτος 2021 και  

Τμήμα Πρασίνου)      6.799,79 € για το έτος 2022    
-Κ.Α. 20.6635.0004- (Δ/νση Προστασίας, Ελέγχου Περιβάλλοντος : 10.989,50 για το έτος 2021 και  

Τμήμα Καθαριότητας)       10.989,50 € για το έτος 2022    
ΟΜΑΔΑ 3 - Ειδικά απολυμαντικά 

-Κ.Α. 20.6633- (Δ/νση Προστασίας, Ελέγχου  Περιβάλλοντος   9.993,63€ για το έτος 2021 και  

        9.993,63 € για το έτος 2022    
ΟΜΑΔΑ 4 – Μικροεργαλεία Χειρός  

-Κ.Α. 20.6635.0003- (Δ/νση Προστασίας, Ελέγχου Περιβάλλοντος : 6.991,50 για το έτος 2021 και  

Τμήμα Καθαριότητας)       6.991,50 € για το έτος 2022    
-Κ.Α. 35.6635.0003- (Δ/νση Προστασίας, Ελέγχου Περιβάλλοντος : 4.998,04 για το έτος 2021 και  

Τμήμα Πρασίνου)      4.998,04 για το έτος 2022  
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Άρθρο  5
ο
  Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού- Τιμές προσφορών 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων διαγωνισμού σύμφωνα με το 

άρθρο 27 του Ν.4412/2016. Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων προμηθευτών, οι οποίοι θα αναλάβουν τελικά την 

παρούσα προμήθεια, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κάθε σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση οι τιμές 

μονάδας της προσφοράς του κάθε προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη, παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η 

αντίστοιχη σύμβαση, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση της παράδοσης των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με ότι 

προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή των τιμών μονάδας από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη και αντίθετη με τους όρους της σύμβασης.  

Επισημάνσεις 

Είναι υποχρεωτική από τον προμηθευτή η προσκόμιση δειγμάτων, επί ποινή αποκλεισμού, με την κατάθεση της προσφοράς για 

τα είδη ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 2 - «ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».  

Το δείγμα των σάκων απορριμμάτων θα είναι τουλάχιστον 10 σάκοι από κάθε διάσταση, και θα κατατεθεί τρείς (3) ημέρες πριν 

την καταληκτική ημερομηνία των προσφορών. 

Ο υποψήφιος προμηθευτής πρέπει υποχρεωτικά για την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς του, να χρησιμοποιήσει το 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.  

Το σχετικό Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς διατίθεται στο τέλος του παρόντος τεύχους μελέτης.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν σε μία ή περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών του διαγωνισμού.  Οι 

προσφορές τους  θα πρέπει να περιλαμβάνουν, όμως, το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας στην οποία συμμετέχουν.   

 

Το ποσό το οποίο αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης είναι το διαθέσιμο για το σύνολο των ειδών που 

δύναται να προμηθευτεί ο Δήμος και δεν δεσμεύει το Δήμο όσον αφορά την ποσότητα των ειδών που θα χρειαστεί κατά τη 

διάρκεια ισχύος της σύμβασης.  

 

Η διάθεση και κατανομή του προαναφερόμενου ποσού ανά είδος θα γίνει βάσει των πραγματικών αναγκών των υπηρεσιών 

κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της σύμβασης. Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και 

μπορούν να μεταβάλλονται ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών. 

Ο παραπάνω όρος ισχύει κυρίως για την ΟΜΑΔΑ 4 – ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ. Το δεύτερο έτος της σύμβασης ο Δήμος και οι 

υπηρεσίες του, μπορούν να κάνουν χρήση αντικατάστασης ειδών που αναφέρονται στον ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ – 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ της ομάδας, με είδη που πραγματικά έχουν ανάγκη και κατόπιν την σύμφωνη γνώμη του αναδόχου και πάντοτε 

χωρίς η αντικατάσταση των ειδών να ξεπερνά το οικονομικό αντικείμενο του συγκεκριμένου κωδικού και της σύμβασης. 

 

Επίσης, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός αποτελεί το μέγιστο προϋπολογισμό ως προς τη συνολική αξία των ζητούμενων αγαθών, 

αλλά δεν είναι ενδεικτικός ως προς την τιμή του κάθε είδους ξεχωριστά (δηλαδή η ανά είδος προσφερόμενη τιμή μπορεί να είναι 

μεγαλύτερη ή μικρότερη της ενδεικτικής, αρκεί η συνολική προσφορά οπωσδήποτε να μην υπερβαίνει τη συνολική αξία του 

προϋπολογισμού των προσφερόμενων ειδών).  

Άρθρο  6
ο
  Έγκριση αποτελέσματος – Ανακοίνωση κατακύρωσης 

Α Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ μετά από προηγούμενη γνώμη του αρμόδιου για 

την αξιολόγηση οργάνου. 

Β. Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση  αποστέλλεται ανακοίνωση σύμφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 105, παρ. 4 του 

Ν.4412/2016. 

Άρθρο  7
ο
  Εγγυήσεις 

1. Εγγύηση Συμμετοχής 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 

φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 2% της εκτιμώμενης αξίας κάθε ομάδας ‘όπως αναλυτικά 

παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα για κάθε ομάδα στο οποίο συμμετέχει ο φορέας 

ΟΜΑΔΑ Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. 
Σύνολο  Δαπάνης 

Διετίας( 2021, 
2022) ανά Κ.Α.Ε. 

Σύνολο χωρίς 
ΦΠΑ ΣΤΑ 2 ΕΤΗ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2% (€) 

ΟΜΑΔΑ 1 

10.6634.0001 

Προμήθεια Ειδών 

Καθαριότητας και 

ευπρεπισμού 

13,985.42 € 

51.824,82 1036.50 

15.6634.0003 
Προμήθεια υλικών 

καθαριότητας 
23,994.08 € 
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20.6635.0007 
Προμήθεια λοιπών ειδών 

υγιεινής & καθαριότητας 
9,997.64 € 

15.6634.0002 
Προμήθεια Ειδικού 

Απολυμαντικού 
11,989.00 € 

ΟΜΑΔΑ 2 

35.6635.0001 
Προμήθεια σάκων 

απορριμμάτων 
13,599.58 € 

28.692,40 573.85 

20.6635.0004 
Προμήθεια σάκων 

απορριμμάτων 
21,979.00 € 

ΟΜΑΔΑ 3 20.6633 

Προμήθεια χημικού 

υλικού (Απολυμαντικά, 

χημικά, κ.λ.π.) 

19,987.26 € 16.859,20 337.18 

ΟΜΑΔΑ 4 

20.6635.0003 
Προμήθεια 

Μικροεργαλείων χειρός 
13,983.00 € 

19.337,98 386.76 

35.6635.0003 
Προμήθεια 

Μικροεργαλείων χειρός 
9,996.08 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ 
Φ.Π.Α 24% & 6% 

139,511.06 € 116.714,40 
 

 
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της 

σύμβασης, το ύψος της οποίας  αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α  για την ομάδα ή τις 

ομάδες που του ανατίθενται, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1
 
β του Ν.4412/2016. 

Β. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - 

μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 

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

παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 

μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό 

φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 3 του Ν.4412/2016. 

Γ.  η εγγύηση  καλής εκτέλεσης κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1
 
β του 

Ν.4412/2016.  

Δ.  Η  εγγυητική ανεξάρτητα  από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλεται πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει 

κατ’ ελάχιστον, τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 4 του Ν.4412/2016.  

Ε. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης δεν μπορεί να είναι μικρότερος του ενός (1) έτους από την 

υπογραφή της σύμβασης. 

ΣT. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του 

αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1
 
β του Ν.4412/2016. 

 
Άρθρο 8

ο
 Υπογραφή σύμβασης  

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 105, παρ. 4 του 

Ν.4412/2016, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το 

συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,  σύμφωνα με το άρθρο 105, παρ. 5 του Ν.4412/2016.  

 
Άρθρο  9

ο
 Σύμβαση 

Η Σύμβαση καταρτίζεται από την Υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση  συντάσσεται με βάση τους 

όρους της Γενικής και Ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων και της προσφοράς του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από την κατά νόμο 

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

: 

- Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύμβασης 

-Τα συμβαλλόμενα μέρη καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους. 

-Τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.  

-Το προς προμήθεια είδος και την ποσότητα. 

-Τη συμφωνηθείσα τιμή. 

-Τον τόπο, τον τρόπο και  το χρόνο  παράδοσης των προς προμήθεια ειδών. 
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- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του μειοδότη. 

-Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.  

-Τον τρόπο παραλαβής.  

-Τον τρόπο και το χρόνο πληρωμής. 

-Τις διατάξεις εκτέλεσης της δημοπρασίας.  

-Τον τρόπο επίλυσης διαφορών. 

-Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 

-Τον τρόπο αναπροσαρμογής  του συμβατικού τμήματος.  

-Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας. 

Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο Χαϊδαρίου από το Δήμαρχο.  

Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 132, του Ν.4412/2016. 

 

9.1 Επίλυση διαφορών  
Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά από την υπογραφή της σχετικής μεταξύ του Δήμου Χαϊδαρίου και του 

προμηθευτή σύμβασης, θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 174, 175 & 176 του Ν.4412/2016.  

 
Άρθρο 10

ο
 Χρόνος – Τρόπος Παράδοσης 

Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα διενεργείται τμηματικά κατά το χρονικό διάστημα από την υπογραφή του 

συμφωνητικού της παρούσας προμήθειας έως εξαντλήσεως του ποσού του συμφωνητικού, σύμφωνα με τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών. Κάθε παράδοση θα πρέπει να υλοποιείται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την αντίστοιχη αίτηση της 

Υπηρεσίας. Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και θα πραγματοποιείται 

σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 208, 209 του Ν. 4412/2016. Κατά την παραλαβή γίνεται έλεγχος των παραληφθέντων - 

σύγκριση με τα δείγματα που προσκόμισε ο Ανάδοχος κατά τη φάση του διαγωνισμού. Στην περίπτωση που τα παραληφθέντα 

είδη, δεν συμφωνούν με τα προσκομιζόμενα δείγματα, τα είδη δεν παραλαμβάνονται και επιστρέφονται στον προμηθευτή ως 

«μη-αποδεκτά». Ο προμηθευτής οφείλει να τα αντικαταστήσει άμεσα χωρίς οιαδήποτε επιβάρυνση του Δήμου. 

Σε περίπτωση απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στις 

διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.4412/2016. 

 
Άρθρο 11

ο
 Τόπος παράδοσης  

Η παράδοση θα γίνει στον κεντρικό αποθηκευτικό χώρο κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Αποθήκης του Δήμου Χαϊδαρίου. 

 

Άρθρο 12
ο
 Τρόπος πληρωμής  

Η πληρωμή του(-ων) προμηθευτή(-ών) θα γίνεται τμηματικά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας με την προσκόμιση των 

νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο 

προσδιοριζόμενο από την ενδεχόμενη αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα 
Αρχή) 

Συσχέτιση με Παράρτημα Ι-μέρος Α “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” . Συμπληρώνεται κατά την κρίση της Α.Α. 

Στη  συγγραφή  υποχρεώσεων  πρέπει να  περιγράφονται τα προς  προμήθεια είδη, τα επίπεδα ποιότητας, τα 

πρότυπα και οι εισροές μαζί με τα απαιτούμενα αποτελέσματα/υλοποιήσεις. Κατά την κατάρτισή της πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι επηρεάζει άμεσα το κόστος. Μια άρτια καταρτισμένη συγγραφή υποχρεώσεων 

πρέπει: να περιγράφει με ακρίβεια τις απαιτήσεις να  είναι  εύκολα  κατανοητή  από  τους  προσφέροντες να 

περιλαμβάνει σαφώς καθορισμένες, επιτεύξιμες και μετρήσιμες εισροές, εκροές και αποτελέσματα να  μην  

αναφέρεται  σε  απαιτήσεις  που  περιορίζουν  τον ανταγωνισμό, να παρέχει επαρκώς λεπτομερείς πληροφορίες 

βάσει των οποίων οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλουν ρεαλιστικές προσφορές, να προσδιορίζει τυχόν 

πρόσθετες απαιτήσεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI ΤΕΥΔ  

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση 
της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ  

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6313 

-Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός:  

Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως, Χαϊδάρι, 12461 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Μαγειρία Θάλεια 

- Τηλέφωνο: 2132047317 
- Ηλ. ταχυδρομείο: mageiria@haidari.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.hadari.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): Προμήθεια Υλικών καθαριότητας – Σάκων Απορριμμάτων – Ειδικά Απολυμαντικά – 
Μικροεργαλεία Χειρός για τα έτη 2021-2022. 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC00000000 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων – ΟΜΑΔΕΣ: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΟΜΑΔΕΣ  

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςiv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 
 

 

γ) [……] 

ΟΜΑΔΕΣ Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά της ομάδας  ή των 

ομάδων για την/τις οποία/ες ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας 

ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝv
 

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του 

παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο 

και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν 

απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, 

όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη 

διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από 

τους οικονομικούς φορείς. 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii· 

 δωροδοκίαviii,ix· 

 απάτηx· 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxi· 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxii· 

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii.
 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxiv το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xv 

Εάν ναι, αναφέρετεxvi: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xviii

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxix: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας να δηλώσει με 

ποιους  ασφαλιστικούς φορείς με τους 

οποίους έχει υποχρέωση για καταβολή 

εισφορών 

1) 

2) 

3) 

4) 

2) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxx, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxi 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 
-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 
[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 
-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 
λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):
xxii

 

[……][……][……] 

3) Σε βάρος του οικονομικού φορέα έχουν 

επιβληθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 

ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις 

(3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 

σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 

2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε 

ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες 

ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής 

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 

[] Ναι [] Όχι 
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του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 

προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 

διενεργηθέντες ελέγχους; 

Εάν ναι αναφέρετε:  

 

αα) τρεις (3) πράξεις 

επιβολής προστίμου 

από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του 

Σώματος  

Επιθεώρησης 

Εργασίας για 

παραβάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας 

που χαρακτηρίζονται, 

σύμφωνα με την 

υπουργική απόφαση 

2063/Δ1632/2011 (Β΄ 

266), όπως εκάστοτε 

ισχύει, ως «υψηλής» 

ή «πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας, οι 

οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από τρεις 

(3) διενεργηθέντες 

ελέγχους 

ββ) δύο (2) πράξεις 

επιβολής προστίμου 

από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του 

Σώματος 

Επιθεώρησης 

Εργασίας για 

παραβάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας 

που αφορούν την 

αδήλωτη εργασία, οι 

οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από δύο 

(2) διενεργηθέντες 

ελέγχους 

α) Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι αμετάκλητη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

 

α.1) [] Ναι [] Όχι  

 

-…../……./……… 

 

-[……]· 

 

 

α.2-………….. 

α.1) [] Ναι [] Όχι  

 

-…../……./……… 

 

-[……]· 

 

 

α.2-………….. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):
 xxiii

 

[……][……][……] 

 

ΑΔΑ: Ψ5ΗΙΩΗ3-Ο1Γ



 

Σελίδα 93 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίουxxiv; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxv : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις 

περιστάσειςxxvi 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  

[..........……] 

ΑΔΑ: Ψ5ΗΙΩΗ3-Ο1Γ



 

Σελίδα 94 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxviii, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxix; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxx κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

[] Ναι [] Όχι 
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δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV 

χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςxxxi
; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
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γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 

και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxii, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxiii: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη):  

[…...........] 
Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
    

 

2) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίαςxxxiv το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 
ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

3) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 
 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

4) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή 

τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 
[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω 

είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
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Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 

προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται
xxxv

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με 

πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxvi. 

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 

δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 

μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... 

[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 

έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

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

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Άλλες Δηλώσεις (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 
[ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ] 

........................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς  - ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΟΜΑΔΑ 1 - ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

(Θα απαντηθεί επί ποινή αποκλεισμού από τον προμηθευτή και εμπεριέχει την μορφή υπεύθυνης δήλωσης ως 
στοιχείο της τεχνικής προσφοράς ) 

ΑΔΑ: Ψ5ΗΙΩΗ3-Ο1Γ
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Της Επιχείρησης ………………………………………………………………………………………. µε έδρα 
……………………………………………, οδός……………………………..…… …………………………………, 
αριθµός …………………………….., τηλέφωνο…….…….…………. …………..………………………. fax 
………………….., e-mail :……………………….….……………… 

A/A ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

(ΤΥΠΟΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ - ΧΩΡΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ) 

1 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ FIBRA 

ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΡΗΣΗΣ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΜΕ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΙΜΠΡΑ, 
ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΚΑΙ 

ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ. Η ΦΙΜΠΡΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΕΣ 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΚΑΙ 

ΚΑΚΟΣΜΙΕΣ ΣΤΟ ΣΠΟΓΓΟ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ 10Χ15Χ3 

 

2 ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ ΑΣΗΜΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.  ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ  

3 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 4CM Α' 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 

(ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ). 

Ταινίες συσκευασίας, κατασκευασμένες από 
πολυπροπυλένιο. Μεγάλη αντοχή – ισχυρή κόλληση. 

Διαστάσεις 48mm φάρδος και μήκος 60m.Διάφανο 

 

4 

ΚΑΛΥΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 

ΚΑΛΥΚΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΡΑΦΤΕΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ, 

100% ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ, ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΥΚΟΛΟΙ ΣΤΗΝ 
ΧΡΗΣΗ, ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ. 

 

5 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ ΡΟΛΛΟ 

ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ. ΜΕ ΜΑΛΑΚΗ ΥΦΗ ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΑΤΑ ΤΗΝ 

ΥΓΡΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. ΝΑ ΚΟΒΕΤΑΙ 

ΣΕ ΚΟΜΜΑΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΡΟΛΟ 13 ΜΕΤΡΑ. 

 

6 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΓΙΓΑΣ 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ. ΒΑΡΟΣ : 350-380-400ΓΡ. 
ΥΛΙΚΟ ΝΗΜΑΤΟΣ : ΑΚΡΥΛΙΚΟ/ΒΑΜΒΑΚΙ. ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΧΡΩΜΑΤΑ. ΚΑΛΗ  ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΚΑΛΗ 
ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ ΥΓΡΩΝ. ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ. ΚΑΛΗ ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 

ΑΠΟ ΠΛΑΚΑΚΙ, ΠΑΡΚΕ ΞΥΛΟ, ΜΑΡΜΑΡΟ. ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ . 

 

7 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΝΗΜΑ 

Σφουγγαρίστρα από νήμα απορροφητική με βάρος 200gr 
για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Εξαιρετικά 

απορροφητική και ανθεκτική σφουγγαρίστρα για εύκολο 

και γρήγορο σφουγγάρισμα. 

 

8 
ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΓΙΓΑΣ 

ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ. ΥΨΗΛΗΣ 
ΑΝΤΟΧΗΣ. ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΗΜΙΚΟ 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ (ΧΛΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ). ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ 

ΟΞΕΙΔΩΣΗ. ΜΗΚΟΣ ΑΠΟ 1,25 ΜΕΧΡΙ 1,35Μ. 

 

9 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 
ΤΥΠΟΥ ΝΙΚΕΛ, ΜΗΚΟΥΣ ΑΠΟ 1,25 ΜΕΧΡΙ 1,35Μ, ΝΑ 

ΒΙΔΩΝΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 
 

10 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΣΚΟΥΠΑΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΗΚΟΥΣ ΑΠΟ 1,25 ΜΕΧΡΙ 1,35Μ, ΝΑ 

ΒΙΔΩΝΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΣΚΟΥΠΑ 
 

11 
ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ MICROFIBER 

ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  40X40CM 

ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ, ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ 

ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΝΑ 
ΜΑΖΕΥΕΙ ΤΗΝ ΣΚΟΝΗ , ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΦΗΝΕΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ. 

ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΑΜΕΣΑ ΤΑ ΥΓΡΑ , ΝΑ ΣΤΕΓΝΩΝΕΙ 

ΓΡΗΓΟΡΑ.ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΓΡΑΤΣΟΥΝΙΕΣ ΤΙΣ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. ΧΡΗΣΗ :ΣΕ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΜΕ ΣΤΕΓΝΟ ΠΑΝΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΤΖΑΜΙΑ, 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ, Κ.Τ.Λ. 
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12 
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ 
"WET FLOOR" ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ 

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ 
"CAUTION WET FLOOR" ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 51CM X 21CM, B: 700 ΓΡ. 

 

13 ΚΟΥΒΑΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ ΣΕΤ 16 LIT 

ΚΟΥΒΑΣ 16 LT ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ. Ο 

ΣΤΙΦΤΗΣ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ ΓΙΑ 
ΤΑΧΥΤΕΡΟ ΣΤΥΨΙΜΟ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟΣ. 

 

14 

ΣΤΙΦΤΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΔΟ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 

(ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΚΑΔΟ ΤΟΥ 
ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟΥ) 

 
 

15 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΙ 

ΔΙΠΛΟ 2X20L ΜΕ ΚΑΔΟ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΚΟΥΛΑ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 

ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΟ, ΜΕ 

ΒΑΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ. 2 X ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟΙ ΚΑΔΟΙ 20L. ΠΛΑΙΝΟ  
ΚΑΔΟ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ. ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΣΑΚΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ. ΠΡΕΣΣΑ ΜΕ ΔΙΠΛΕΣ ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ 

ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΣΤΙΨΙΜΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ. ΧΕΡΟΥΛΙ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΚΟΥΡΙΑΖΕΙ. ΠΛΑΙΝΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΣΧΗΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΜΕ 

ΣΑΚΚΟΥΛΑ Η ΒΑΣΗ ΜΕ ΚΑΛΑΘΑΚΙ. 

 

16 
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ 

ΚΟΝΤΑΡΙΑ 

ΤΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ - ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΖΑΜΙΩΝ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ. ΝΑ 

ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ, ΔΥΟ Η ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ 

ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ 2.00 M ΕΩΣ 6 M.  Η ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ 
ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΚΩΝΙΚΟ ΚΑΛΥΚΑ 
ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΟΠΩΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ, 
ΞΑΡΑΧΝΙΑΣΤΡΕΣ, ΞΥΣΤΡΕΣ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ. 

 

17 ΣΚΟΥΠΑ 
OΒΑΛ ΣΚΟΥΠΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΤΡΙΧΑ , 

ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ . 
 

18 
ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ 

ΚΟΝΤΑΡΙ 

ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ. ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΩΡΩΝ ΜΕ 
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ . ΠΟΛΥ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗ ΣΚΛΗΡΗ 

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΧΑΡΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
ΤΟΥ.ΔΙΑΣΤΑΣΗ 26X28X10CM ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΕΙΝΑΙ ΥΨΟΥΣ 

110ΕΚ 

 

19 

3ΦΥΛΛΟ ΡΟΛΟ ΥΓΕΙΑΣ  

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΚΟΦΡΕ 100% 
ΥΔΑΤΟ/ΔΙΑΛΥΤΟ 120 ΓΡ 

ΑΠΟ 100% ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΛΤΟ ΠΛΗΡΩΣ 

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ, ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΣ, ΤΡΙΩΝ ΦΥΛΛΩΝ, 
120 GR ± 10% ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ. ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΕΚΑ (10) 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ, ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 

ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ. 

 

20 

ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 193 ΜΕΤΡΩΝ 
EXTRA ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 
ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ 2ΠΛΑ 

ΦΥΛΛΑ/ΡΟΛΛΟ 1000 ΓΡ 

EXTRA ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
ΒΑΡΟΣ ΡΟΛΛΟΥ , ΜΗΚΟΣ 193 ΜΕΤΡΑ, 

 

21 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4 ΛΙΤΡΑ 
ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΩΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΛΙΤΡΑ  ΚΙΒΩΤΙΟ (PH 

7,0 +_0,5) ΠΛΗΡΩΣ ΔΙΑΛΥΤΟ 
 

22 
ΥΓΡΟ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΦΑΝΙΩΝ ULTRA 

ΥΓΡΟ ΔΑΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΑΣΤΡΑΦΤΕΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ 

ΠΑΤΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΩΜΑΤΑ PH 6,8 +/- 0,2 NA MHN 
AYTOANAΦΛΕΓΕΤΑΙ, ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΌΧΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ 

ΠΛΗΡΩΣ ΔΙΑΛΥΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΛΙΤΡΩΝ 

 

ΑΔΑ: Ψ5ΗΙΩΗ3-Ο1Γ



 

Σελίδα 103 

23 

ΣΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
500 ΓΡ 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. 

 

24 
ΑΠΑΛΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΛΙΤΡΩΝ 

ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ PH, 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ. ΝΑ 

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ (4) ΛΙΤΡΩΝ 
 

25 
ΑΠΑΛΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΗΠΙΑ 

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ  ΗΠΙΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΚΑΙ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ.. 
 

26 
ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΕΛΑΦΡΩΣ 

ΠΟΥΔΡΑΡΙΣΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΠΕΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Η 

ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 
20 CM. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 

ΤΕΜΑΧΙΑ/ΚΟΥΤΙ. 

 

27 ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΖΕΥΓΟΣ) 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΕ 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 
 

28 
ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ 

ΠΕΝΤΑΛ 
10 ΛΙΤΡΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΠΟΔΟΜΟΧΛΟΥ ΓΙΑ 

ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΚΑΠΑΚΙΟΥ 
 

29 ΠΙΓΚΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 
ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΠΟΥ ΘΑ 

ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 
 

30 
ΥΓΡΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ 

ΑΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΗ ΒΡΩΜΙΑ 
500ΜL 

ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΗ ΒΡΩΜΙΑ ( PH 2,5+/-0,5). ΙΣΧΥΡΑ ΟΞΙΝΟ 
ΠΡΟΪΟΝ. ΠΟΛΥ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ, ΤΩΝ 

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 500ΜΛ 

 

31 ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟ ΣΠΡΕΪ 

ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ,ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΥΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 300 ML, ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ 

ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ). 

 

32 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΣΠΡΕΪ 

ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ,ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΥΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 300 ML, ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ 

ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ). 

 

33 
ΣΚΟΝΗ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 60 ΓΡ. 

ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΦΑΚΕΛΑΚΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 60gr.  

34 
ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ WC 750 

ML 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΜΑΓΙΕ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 750 

ML. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ 
ΠΟΥ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91/155 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ 

ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 89/542 ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 

 

ΑΔΑ: Ψ5ΗΙΩΗ3-Ο1Γ
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35 

ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΧΛΩΡΙΝΗ ΣΕ 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΩΜΑΤΑ  ΣΕ ΦΙΑΛΗ 
ΤΩΝ 1250 ML 

(ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ) 

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΥΚΑΙΝΕΙ. ΝΑ ΕΧΕΙ 

ΑΡΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ 

ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ 
ΝΑ ΔΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΕΝΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΣΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΟΥΝ 

ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΑΡΩΜΑ. ΝΑ ΕΧΕΙ 
ΕΓΚΡΙΣΗ Ε.Ο.Φ ΚΑΙ Ε.Μ.Χ.Π. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1250 ML 

 

36 
ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΧΛΩΡΙΝΗ  ΣΕ 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΩΜΑΤΑ  ΣΕ ΦΙΑΛΗ 

ΤΩΝ 1250 ML 

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΝΑ 

ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΥΚΑΙΝΕΙ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΩΣΤΕ 
ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΡΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΣΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗ 
ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΑΡΩΜΑ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1250 

ML 

 

37 
ΛΕΠΤΟΡΕΥΣΤΗ  ΧΛΩΡΙΝΗ  ΣΕ 

ΦΙΑΛΗ ΤΩΝ 2000ΜΛ 

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 98/8/ΕΕ (ΕΝΕΡΓΟ ΧΛΩΡΙΟ 

4.5GR/100GR ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ) ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΩΝ 
ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ε.Ο.Φ) 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΜΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟ 

ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ ΣΕ 5% ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΝΑ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ & ΜΥΚΗΤΕΣ.2000 ML 

 

38 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 

ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4ΛΙΤΡΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΛΕΝΟΝΤΑΙ, ΟΠΩΣ ΤΖΑΜΙΑ, ΒΙΤΡΙΝΕΣ, 

ΠΑΡΑΘΥΡΑ, ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ Κ.ΛΠ. ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΣΚΟΝΗ, 
ΛΕΚΕΔΕΣ, ΣΤΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΑΧΤΥΛΙΕΣ. ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ 

ΙΧΝΗ, ΘΑΜΠΑΔΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ.ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΛΙΤΡΑ. 

 

39 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ 
ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ML ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 

ΝΑ ΔΙΑΛΥΕΙ ΑΜΕΣΩΣ ΛΙΠΗ 
 

40 
ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΑΠΛΕΣ  50 

ΤΕΜ 

ΑΠΟ ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΛΤΟ 90% ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟ 10% ΜΕ ΑΠΟΚΛΙΣΗ -5%, ΒΑΡΟΥΣ 92 ΓΡΑΜΜ. (-

5%), ΣΕ ΜΟΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 80-100 ΦΥΛΛΩΝ ΣΕ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ, ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΦΥΛΛΟΥ 28Χ28 ΕΚΑΤ. ΜΕ ΑΠΟΚΛΙΣΗ - 5%, ΑΝΑ 30-50 
ΠΑΚΕΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ. 

 

41 

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΖΙΚ-ΖΑΚ 

1ΦΥΛΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 
ΦΥΛΛΩΝ 

Χαρτοπετσέτες σχήματος Ζικ -Ζακ σε πακέτα των 200 
τεμαχίων / κουτί 

 

42 
ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 

4LIT 

Υγρό Απορρυπαντικό πλυντηρίου Πιάτων-Ποτηριών Με 

ενεργά συστατικά που διαλύουν τα λίπη και τις πρωτεΐνες. 
Ιδανικό για πιάτα και ποτήρια, συμπυκνωμένο και 

οικονομικό. Κατάλληλο και για επαγγελματίες. 
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43 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 4L 

Να αποτρέπει την ανάπτυξη στατικού ηλεκτρισμού σε 
συνθετικά υφάσματα και να εμποδίζει την ανάμιξη των 
ινών των υφασμάτων. Να περιέχει βιοαποικοδομήσιμα 

άλατα τεταρτοταγούς αμμωνίου με προσθήκη αρώματος 
το οποίο αφήνει μια ευχάριστη μυρωδιά στον ιματισμό. 

Κατάλληλο για όλους σχεδόν τους τύπους υφασμάτων του 
ιματισμού. Να είναι συμπυκνωμένο και να δίνεται το 

κόστος διαλύματος έπειτα από την προτεινόμενη αραίωση. 

Συσκευασία έως 4 λίτρα. Να κατατεθεί το τεχνικό 
φυλλάδιο του προϊόντος, καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π (Γ.Χ.Κ) και 
το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με την οδηγία 

Ε.Ε. 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τον 
κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP 

 

44 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 
Αλουμινόχαρτο 100 μέτρα. Να φέρει πιστοποιητικό 

καταλληλότητας για τρόφιμα 
 

45 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 4 ΛΙΤΡΑ 
Υγρό καθαρισμού χεριών και δέρματος με αντισηπτική 

δράση συσκευασία των 4 λίτρων 
 

46 ΑΠΛΩΣΤΡΑ ΡΟΥΧΩΝ 

Απλώστρα δαπέδου πτυσσόμενη μέγιστου μήκους 
απλώματος 18 μέτρων, κατασκευασμένη από αλουμίνιο 

στα πλαίσια και μεταλλικά βαμμένα πόδια, μεγάλης 

αντοχής . Να Διαθέτει 8 αλουμινένιες βέργες στη βάση και 
από 5 στα δύο φύλλα για το άπλωμα των ρούχων. 

Κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. 

 

47 ΒΑΜΒΑΚΙ 150 ΓΡ 
Από 100% υδρόφιλο φαρμακευτικό βαμβάκι.Λευκό, 

μαλακό, να κόβεται εύκολα.Πληροί τις προδιαγραφές τις 

Ελληνικής Φαρμακοποιίας και φέρει σήμανση CE. 

 

48 ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ Πλαστικά 24 τεμ.  

49 ΥΓΡΑ ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ Καθαρισμού 72 τεμαχίων  

50 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τροφίμων υψηλής αντοχής μικρές (1l) 50 τεμαχίων  

51 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τροφίμων υψηλής αντοχής μεσαίες(4l)  50 τεμαχίων  

52 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τροφίμων υψηλής αντοχής μεγάλες(7l)  50 τεμαχίων  

53 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Απορριμμάτων για καλαθάκια γραφείου (30 τμχ, 45x55)  

54 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Απορριμμάτων μαύρες μεγάλες 80x110  

55 ΣΙΔΕΡΟΠΑΝΟ 
Βαμβακερό με λάστιχο κατάλληλο για ατμοσίδερο. 

Διαστάσεις: 112x34cm. 
 

56 ΣΚΟΥΠΑ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 
Σκούπα κατάλληλη για εσωτερικούς και  εξωτερικούς 

χώρους, 100% οικολογική, ιδιαίτερα ανθεκτική. Με ξύλινο 

κοντάρι και μεταλλικό δέσιμο με την σκούπα. 

 

57 
ΣΚΟΥΠΑ ΨΑΘΙΝΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 

ΠΡΕΣΣΑΣ 

Σκούπα ψάθινη με κοντάρι πρέσας  για εξωτερικούς 
χώρους .σκούπα με κοντάρι ανθεκτική και εξαιρετικής 

αντοχής 
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58 
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ 

ΑΡΜΟΥΣ 750ml 

Καθαριστικό αρμών, χωρίς αλλεργιογόνες ουσίες. Βάσει 

της νομοθεσίας ΕΚ 648/2004. Να μη δημιουργεί 
προβλήματα στο αναπνευστικό και χωρίς να επηρεάζει την 

επιφάνεια των πλακιδίων. Σε συσκευασία των 750 μλ σε 
σπρέι 

 

59 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΦΑΡΑΣΙ 
Φαράσι γίγας με κοντάρι 110hcm . Ανθεκτικό σκληρό 

πλαστικό για εξωτερικούς χώρους 
 

60 ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ 
Σε συσκευασία πακέτου  των 100 τεμαχίων (χαρτομάντιλα 

αυτοκίνητου) 
 

61 
ΥΓΡΟ ΛΑΜΠΡΙΝΤΙΚΟ - 

ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 

ΠΙΑΤΩΝ 4 LIT 

Στεγνωτικό και λαμπρυντικό υγρό πλυντηρίου πιάτων -

ποτηριών για ξέπλυμα και γυάλισμα ποτηριών και σκευών. 
Κατάλληλο για χρήση σε όλα τα επαγγελματικά πλυντήρια. 

Ιδανικό για χρήση σε γυαλί, πορσελάνη και ανοξείδωτα 
σκεύη. Για χρήση σε σκληρά νερά. 

 

62 
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΚΑΘΑΡΟ 95 

ΒΑΘΜΟΙ 200 ML 
95 βαθμοί, Αντισηπτικό, Καθαριστικό, 200 ML  

63 Ξύστρες με κοντάρι (Δαπέδου). Ξύστρα δαπέδου με κοντάρι  

64 Λάστιχο ποτίσματος ½ ίντσα. 

Λάστιχο Νερού Ασύστροφο 6 Επιστρώσεων 1/2'' - 25m. 

Ειδικό πλέγμα antitorsion για να μην συστρέφεται και 
τσακίζει όπως οι απλοί σωλήνες 

 

65 
Παρκετέζες κομπλέ μεγάλες με 

κοντάρι αλουμινίου 90ΕΚ 

Σετ Παρκετέζα 90 cm (Με Κοντάρι) ΝΑ περιέχει μεταλλικό 
κοντάρι στη βάση και το βαμβακερό πανί 90 εκ. Το οποιό 

να είναι από ειδικό ύφασμα το οποίο δεν αφήνει χνούδια 
και να συγκρατεί τη σκόνη και τρίχες από μεγάλες 

επιφάνειες. Κατάλληλο και για ξεσκόνισμα εξωτερικών 

επιφανειών. 

 

66 
Παρκετέζες κομπλέ μεγάλες με 

κοντάρι αλουμινίου 60ΕΚ 

Σετ Παρκετέζα 60 cm (Με Κοντάρι) ΝΑ περιέχει μεταλλικό 
κοντάρι στη βάση και το βαμβακερό πανί 90 εκ. Το όποιο 

να είναι από ειδικό ύφασμα το οποίο δεν αφήνει χνούδια 
και να συγκρατεί τη σκόνη και τρίχες από μεγάλες 

επιφάνειες. Κατάλληλο και για ξεσκόνισμα εξωτερικών 
επιφανειών. 

 

67 ΠΑΤΑΚΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 2Χ1,5Μ 

Λαστιχένιο πατάκι εξωτερικού χώρου με χιλιάδες 

εύκαμπτα "δάκτυλα" που καθαρίζουν αυτόματα το 
παπούτσι μόλις αυτό ασκήσει πίεση στο πατάκι, στην κάτω 

μεριά διαθέτει μικρές βεντούζες για να μην μετακινείται 

από την θέση του. Υπέρ αντιολισθητικό πατάκι που αντέχει 
σε πολύ σκληρές συνθήκες. 

 

68 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΜΙΚΡΕΣ Λεκάνη Τετράγωνη Μικρή 5,5lt  

69 
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΡΟΥΧΩΝ 

ΜΕΣΑΙΕΣ 
Λεκάνη πλαστική Φ32Χ15 εκ.  

70 ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 
Σελοφάν μεμβράνη 30 cm 100 ΜΕΤΡΩΝ , κατάλληλη να 
έρχεται σε επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με τον κώδικα 

τροφίμων και ποτών. 
 

71 ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ - ΛΑΔΟΧΑΡΤΟ 50m  

72 
ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ ΧΑΡΤΙΝΑ 

ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 100ΤΜΧ 

ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ ΧΑΡΤΙΝΟ ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΝΑΙΛΟΝ 

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 
1X1M.ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 100 ΤΕΜΑΧΙΑ 
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73 
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΡΕΜΑ 

500ΜΛ 

ΠΟΛΥΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΝΑ ΔΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΣΕ 

ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΣΚΛΗΡΗΣ ΒΡΩΜΙΑΣ. ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ, ΜΠΑΝΙΟ 
ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙ ΤΗ ΔΥΣΚΟΛΗ ΒΡΩΜΙΑ ΟΠΩΣ ΑΛΑΤΑ, 

ΚΑΜΕΝΟ ΦΑΓΗΤΟ, ΣΚΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΝΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ. 

 

74 
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΦΟΥΡΝΟΥΣ ΣΕ ΣΠΡΕΥ 750μλ 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΛΙΠΗ ΑΠΟ ΦΟΥΡΝΟΥΣ – ΣΧΑΡΕΣ. 

ΠΟΛΥ ΙΣΧΥΡΟ, ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΕΙ ΛΙΠΗ ΑΠΟ 
ΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ, ΣΧΑΡΕΣ. ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ 

ΞΕΡΑΜΕΝΑ ΛΙΠΗ ΣΕ ΣΚΕΥΗ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ . 

 

 

 

 

Ημερομηνία: ………………………. 

 

Ο Προσφέρων 

 

(Σφραγίδα-Υπογραφή) 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

ΟΜΑΔΑ 2 - ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

(Θα απαντηθεί επί ποινή αποκλεισμού από τον προμηθευτή και εμπεριέχει την μορφή υπεύθυνης δήλωσης ως 
στοιχείο της τεχνικής προσφοράς ) 

Της Επιχείρησης ………………………………………………………………………………………. µε έδρα 
……………………………………………, οδός……………………………..…… …………………………………, 
αριθµός …………………………….., τηλέφωνο…….…….…………. …………..………………………. fax 
………………….., e-mail :……………………….….……………… 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (ΤΥΠΟΣ- 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ – ΧΩΡΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ) 

ΣΥΜΦΩΝΩ/ ΟΧΙ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ 

1 

Σάκοι 

απορριμμάτων με 

λογότυπο του 

Δήμου (Πράσινοι 

και Μαύροι) 

70χ110 

Υλικό: Οι προς προμήθεια πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων θα πρέπει 

να είναι κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο αρίστης ποιότητας 

πρώτης Α΄ Αναγέννησης, ανακυκλώσιμο 100%.  Το υλικό θα πρέπει 

να μην είναι πολύ γυαλιστερό, ώστε να μπορεί να μεταφέρεται 

εύκολα χωρίς να γλιστρά. 

Διαστάσεις : το ύψος του πλαστικού σάκου θα είναι 110 cm 

(εκατοστά) ενώ το πλάτος του 70 cm (εκατοστά). Οι σάκοι θα 

φέρουν διπλή αναδίπλωση πλάτους δέκα 10 cm 

(εκατοστών) περίπου από κάθε πλευρά, περιορίζοντας το πλάτος 

τους στην βάση στα 50 cm (εκατοστά). 

Αντοχή : η αντοχή του σάκου θα είναι τέτοια ώστε να μην ανοίγει σε 

μη αιχμηρά απορρίμματα βάρους τουλάχιστον 10 Kg κιλών. Οι 

ενώσεις στην βάση θα πραγματοποιηθούν με θερμοσυγκολλητική 

ραφή μεγάλης αντοχής. Το πάχος του φύλλου θα είναι τέτοιο ώστε 

να εξασφαλίζεται η προαναφερόμενη αντοχή της σακούλας. Οι 
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σάκοι πρέπει να έχουν αντοχή σε σχίσιμο και σε εφελκυσμό. 

Χρώμα : Πράσινο και Μαύρο με λογότυπο που θα αναγράφει : 

«ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ». Το αναφερόμενο λογότυπο θα αναγράφεται 

στην εμπρόσθια όψη-πλευρά κάθε σάκου και στο κέντρο αυτής με 

γράμματα λευκού χρώματος και θα καταλαμβάνει δε ύψος 15-20 εκ. 

περίπου. 

Ποσότητα ανά κιλό : Η ποσότητα ανά κιλό θα πρέπει να είναι 

περίπου 10-12 σακούλες ήτοι βάρος ανά σακούλα 66-77 gr περίπου 

. 

Συσκευασία : Περίπου είκοσι 20 Kg (κιλά). 

2 

Σάκοι 

απορριμμάτων με 

λογότυπο του 

Δήμου (Πράσινοι 

και Μαύροι) 55χ60 

Υλικό: Οι προς προμήθεια πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων θα πρέπει 

να είναι κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο αρίστης ποιότητας 

πρώτης Α΄ Αναγέννησης, ανακυκλώσιμο 100%. . Το υλικό θα πρέπει 

να μην είναι πολύ γυαλιστερό, ώστε να μπορεί να μεταφέρεται 

εύκολα χωρίς να γλιστρά. 

Πάχος : 40-50 micron 

Διαστάσεις : το ύψος του πλαστικού σάκου θα είναι 55 cm 

(εκατοστά) ενώ το πλάτος του 60 cm (εκατοστά). Οι σάκοι θα 

φέρουν διπλή αναδίπλωση πλάτους δέκα 10 cm (εκατοστών) 

περίπου από κάθε πλευρά, περιορίζοντας το πλάτος τους στην βάση 

στα 40 cm (εκατοστά). 

Αντοχή :η αντοχή του σάκου θα είναι τέτοια ώστε να μην ανοίγει σε 

μη αιχμηρά απορρίμματα βάρους τουλάχιστον 5 Kg κιλών. Οι 

ενώσεις στην βάση θα πραγματοποιηθούν 

με θερμοσυγκολλητική ραφή μεγάλης αντοχής. Το πάχος του 

φύλλου θα είναι τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται η προαναφερόμενη 

αντοχή της σακούλας. Οι σάκοι πρέπει να έχουν αντοχή σε σχίσιμο 

και σε εφελκυσμό 

Χρώμα : πράσινο και μαύρο, με λογότυπο που θα αναγράφει : 

«ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ». Το αναφερόμενο λογότυπο θα αναγράφεται 

στην εμπρόσθια όψη-πλευρά κάθε σάκου και στο κέντρο αυτής με 

γράμματα λευκού χρώματος και θα καταλαμβάνει δε ύψος 10-15 εκ. 

περίπου 

Ποσότητα ανά κιλό : Η ποσότητα ανά κιλό θα πρέπει να είναι 

περίπου 50-55 σακούλες, ήτοι βάρος ανά σακούλα 18-20 gr περίπου 

. 

Συσκευασία : Περίπου είκοσι 20 Kg (κιλά)  
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3 

Σάκοι 

απορριμμάτων με 

λογότυπο του 

Δήμου (Πράσινοι 

και Μαύροι) 

80χ110 

Υλικό: Οι προς προμήθεια πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων θα πρέπει 

να είναι κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο αρίστης ποιότητας 

πρώτης Α΄ Αναγέννησης, ανακυκλώσιμο 100%.  Το υλικό θα πρέπει 

να μην είναι πολύ γυαλιστερό, ώστε να μπορεί να μεταφέρεται 

εύκολα χωρίς να γλιστρά. 

Πάχος : 80 – 100 micron 

Διαστάσεις : το ύψος του πλαστικού σάκου θα είναι 110 cm 

(εκατοστά) ενώ το πλάτος του 80 cm (εκατοστά). Οι σάκοι θα 

φέρουν διπλή αναδίπλωση πλάτους δέκα 10 cm 

(εκατοστών) περίπου από κάθε πλευρά, περιορίζοντας το πλάτος 

τους στην βάση στα 60 cm (εκατοστά). 

Αντοχή : η αντοχή του σάκου θα είναι τέτοια ώστε να μην ανοίγει σε 

μη αιχμηρά απορρίμματα βάρους τουλάχιστον 20 Kg κιλών. Οι 

ενώσεις στην βάση θα πραγματοποιηθούν με θερμοσυγκολλητική 

ραφή μεγάλης αντοχής. Το πάχος του φύλλου θα είναι τέτοιο ώστε 

να 

εξασφαλίζεται η προαναφερόμενη αντοχή της σακούλας. Οι σάκοι 

πρέπει να έχουν αντοχή σε σχίσιμο και σε εφελκυσμό 

Χρώμα : πράσινο και μαύρο, με λογότυπο που θα αναγράφει: 

«ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ». Το αναφερόμενο λογότυπο θα αναγράφεται 

στην εμπρόσθια όψη-πλευρά κάθε σάκου και στο κέντρο αυτής με 

γράμματα λευκού χρώματος και θα καταλαμβάνει δε ύψος 15-20 εκ. 

περίπου. 

Ποσότητα ανά κιλό : Η ποσότητα ανά κιλό θα πρέπει να είναι 

περίπου 7 – 8 σακούλες, ήτοι βάρος ανά σακούλα 125-140 gr 

περίπου. Συσκευασία : Περίπου είκοσι 20 Kg (κιλά). 

 

4 

Σακούλες για 

καλάθια γραφείου 

45χ55 (20 τμχ) 

Υλικό: Οι προς προμήθεια σακούλες απορριμμάτων θα πρέπει να 

είναι κατασκευασμένες από πολυαιθυλένιο αρίστης ποιότητας 

πρώτης Α΄ Αναγέννησης, ανακυκλώσιμο 100%. 

Διαστάσεις : το ύψος του πλαστικού σάκου θα είναι 55 cm 

(εκατοστά) ενώ το πλάτος του 45 cm (εκατοστά), και θα αποτελεί 

μέρος ενός ρολού,  το οποίο θα περιλαμβάνει 20 τμχ / ρολό. Χρώμα : 

γαλακτερό αδιαφανές. 

 

 

 

Ημερομηνία: ………………………. 

 

Ο Προσφέρων 

 

(Σφραγίδα-Υπογραφή) 

 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΟΜΑΔΑ 3 – ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 

(Θα απαντηθεί επί ποινή αποκλεισμού από τον προμηθευτή και εμπεριέχει την μορφή υπεύθυνης δήλωσης ως 
στοιχείο της τεχνικής προσφοράς ) 

Της Επιχείρησης ………………………………………………………………………………………. µε έδρα 
……………………………………………, οδός……………………………..…… …………………………………, 

ΑΔΑ: Ψ5ΗΙΩΗ3-Ο1Γ
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αριθµός …………………………….., τηλέφωνο…….…….…………. …………..………………………. fax 
………………….., e-mail :……………………….….……………… 

K.A.E.  20.6633  ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΤH 2021, 2022  Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

(ΤΥΠΟΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ - 
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ) 

1 

ΠΟΛΥΤΑΜΠΛΕΤΑ ΑΡΓΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ- 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ(Συσκευασία των 
25kg (κάθε συσκευασία περιέχει 125 

πολυταμπλέτες των 200gr) 

Ταμπλέτα για σιντριβάνια.200gr αργής διάλυσης απολυμαντική η 
οποία θα περιέχει ενεργό χλώριο σε ποσοστό άνω του 80% 

κροκιδωτικό (για αντιμετώπιση της θολότητας και την υποβοήθηση 

της λειτουργίας των φίλτρων), αλγοκτόνο και σταθεροποιητή του PH 
του νερού. 

 

2 
ΥΓΡΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΑΛΓΟΚΤΟΝΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΤΩΝ 5ΛΙΤΡΩΝ 

Καταπολέμησης αλάτων και απολύμανσης (τύπου Polydex) το οποίο 

δεν περιέχει οξειδωτικά ή μη οικολογικά συστατικά (πχ. Βρώμιο). 

 

3 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 20 
ΛΙΤΡΩΝ 

Θα είναι απορρυπαντικό υγρό, χαμηλού αφρισμού, κατάλληλο για τον 
καθαρισμό και την απόσμηση του οδοστρώματος, με αποσμητικές 

ιδιότητες που διατηρούνται και μετά τον καθαρισμό. 

 

4 

ΕΙΔΙΚΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ - ΥΓΡΟ , ΙΔΑΝΙΚΟ 
ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ -ΑΠΟΣΜΗΣΗ 
ΟΣΜΩΝ ΑΜΜΩΝΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΤΩΝ 20 ΛΙΤΡΩΝ 

Να είναι ειδικό σκεύασμα – υγρό, ιδανικό και προτεινόμενο για την 

πλήρη απομάκρυνση – απόσμηση οσμών αμμωνίας σε δρόμους, 
πεζοδρόμια, φρεάτια και λοιπούς κοινοχρήστους χώρους με 

μακροχρόνια υπολειμματική δράση. 

 

5 
ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΟΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 

ΚΙΛΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 2 ΚΙΛΩΝ 

Πυκνότητας 12% έως 15% για την απολύμανση (καταστροφή 
παθογόνων μικροοργανισμών του νερού) απαραίτητα αποθηκευμένη 

σε ανθεκτικά δοχεία στη διάβρωση. 

 

6 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 20 ΛΙΤΡΩΝ 

Καθαριστικό απόσμησης και καθαρισμού το οποίο θα συνοδεύεται 

από πιστοποιητικό καταλληλότητας για κάδους απορριμμάτων. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης σε απορριμματοφόρα οχήματα, 

δρόμους λαϊκών αγορών, ακαθαρσίες κατοικίδιων (πάρκα, ζωολογικοί 

κήποι) , φρεάτια, σωληνώσεις, βιολογικούς, αποχετευτικά δίκτυα 
αγωγούς, σηπτικές δεξαμενές, βόθρους και αλλού. 

 

7 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ  - ΙΟΚΤΟΝΟ, 

ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ, 
ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ                   

Απολυμαντικό εγκεκριμένο για χώρους επεξεργασίας τροφίμων, 

φαρμάκων με ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα προστασίας. Για πλήρη 
απόσμηση και αντισηψία σε στερεές επιφάνειες και χώρους. 

 

 

Ημερομηνία: ……………………. 

                                                                                                                                                        

  Ο Προσφέρων 

 

(Σφραγίδα-Υπογραφή) 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

ΟΜΑΔΑ 4 – ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 

(Θα απαντηθεί επί ποινή αποκλεισμού από τον προμηθευτή και εμπεριέχει την μορφή υπεύθυνης δήλωσης ως 
στοιχείο της τεχνικής προσφοράς ) 

Της Επιχείρησης ………………………………………………………………………………………. µε έδρα 
……………………………………………, οδός……………………………..…… …………………………………, 
αριθµός …………………………….., τηλέφωνο…….…….…………. …………..………………………. fax 
………………….., e-mail :……………………….….……………… 

ΑΔΑ: Ψ5ΗΙΩΗ3-Ο1Γ
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Κ.Α. 20.6635.0003:  ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΕΤΟΥΣ 2021_2022                                                                                                      
Δ/νση Προστασίας, Ελέγχου  Περιβάλλοντος 

Α/
Α 

ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΧΕΙΡΟΣ 2021_2022 

Τεχνικές Προδιαγραφές - Χαρακτηριστικά 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

(ΤΥΠΟΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ - 
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

1 
ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ-

ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ 172 ΤΜΧ 
¼,5/16,3/8,1/2 ΙΝΤΖΑΣ 

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ-ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ 172 ΤΜΧ 

 

2 
ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ ΜΕΓΑΛΟ 

1 ΙΝΤΖΑΣ ΜΑΚΡΥ 

ΚΑΡΥΔΑΚΙ max 45 (mm), με ροπή (Kgm) 326, μήκος 632 (mm),Βάρος Κ/Μ 17,10/-
(Kg), Άξονας 9’’ (229 mm), Στροφές 3200(R.P.M.), Καταν/ση 850(lt/min), Ρακόρ 

εισόδου 1/2’’ 

 

3 ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΜΑΚΡΥ  

4 ΠΕΝΣΑ Πένσα με εργονομική αντιολισθητική λαβή  

5 ΚΟΠΤΑΚΙΑ ΚΟΦΤΑΚΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ  

6 ΑΛΕΝ ΣΕΤ ΜΠΙΛΙΑΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΥΨΗΛΗΣ 
ΑΝΤΟΧΗΣ -ΠΟΛΥ ΜΑΚΡY ΜΟΤΙΒΟ - ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ -ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ ΜΠIΛIΑΣ . 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΝΟΥΜΕΡΑ :N1,5 , N2 , N2,5 , N3 , N4 , N5 , N6 , N8 , 
N10ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΥΨΗΛΗΣ 
ΑΝΤΟΧΗΣ -ΠΟΛΥ ΜΑΚΡY ΜΟΤΙΒΟ - ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ -ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ ΜΠIΛIΑΣ . 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΝΟΥΜΕΡΑ :N1,5 , N2 , N2,5 , N3 , N4 , N5 , N6 , N8 , 
N10 

 

7 ΤΟΡΚΣ ΣΕΤ ΜΑΚΡΥΑ 

9 κλειδιά Torx μακριά, μεγέθους:T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 και T50. 
Κατασκευασμένα από επισκληρυμένο ατσάλι Chromevanadium (CR-V) για 

μεγαλύτερη αντοχή. Με Ιδιαίτερα μακρύ σχήμα για πρόσβαση σε δυσπρόσιτες 
περιοχές. Με άνετο αντιολισθητικό κάλυμμα για καλύτερο έλεγχο και κράτημα 

 

8 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ 12-24V Δοκιμαστικό ηλεκτρολογικό κατσαβίδι . Εύρους δοκιμών: DC 6V-12V-24V  

9 ΧΩΝΙΑ ΜΕΓΑΛΑ 
Ανθεκτικό σε λάδι, οξύ και καύσιμα. Για χρήση σε βιομηχανία και εργαστήρια. 

Με λαβή ασφαλείας. Με αφαιρούμενη σίτα. Υλικό: πολυαιθυλένιο υψηλής 

πυκνότητας.Φ160 χιλιοστά 

 

10 
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ  ΚΡΟΥΣΗΣ 

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΣΕΤ 
Σταυρωτές μύτες PH2 -  PH3, Σταυρωτές μύτες PZ2  - PZ3, Ίσιες μύτες 9 - 11mm 

 

11 

ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔA 
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ                                  

(ΣET ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΟΔΑ) 

ΣET ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΟΔΑ. Οκτώ συνηθισμένα μυτοτσίμπιδα παράκυκλων 

ασφαλείας ακριβείας για υψηλότατες απαιτήσεις 

 

 

12 
ΣΕΤ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΜΠΕΚ 

ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 
Κατάλληλο Σετ για εφαρμογή σε μεγάλους κινητήρες. TRUCKS : MERCEDES-BENZ 

, IVECO , SCANIA , MAN , NEOPLAN , SETRA , RENAULT κ.α 

 

13 ΣΙΔΗΡΟΠΡΟΙΟΝΟ ΜΗΚΟΣ  300mm  

14 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΙΣΙΟ ΜΑΚΡΥ Κατσαβίδι ίσιο μακρύ (Περίπου 400χιλ.)  

15 
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΣΤΑΥΡΩΤΟ 

ΜΑΚΡΥ 
Κατσαβίδι σταυρωτό μακρύ (Περίπου 400χιλ.) 

 

16 
ΣΦΥΡΙ ΜΑΤΣΟΛΑ 

ΜΕΓΑΛΟ 
Λαστιχένια ματσόλα 450gr, H96 - Φ65 

 

17 
ΣΦΥΡΙ ΒΑΡΕΙΑ 5kgr ΜΕ 

ΣΤΥΛΙΑΡΙ 
ΒΑΡΕΙΑ 5kgr ΜΕ ΣΤΥΛΙΑΡΙ 

 

18 ΑΕΡΟΣΕΓΑ 
Κοπή: 1.5mm, Στροφές 10.000rpm, Μήκος235mm, Βάρος  0.6kg, Κατανάλωση 

160 lt/min, Πίεση 6 bar. 

 

19 ΛΟΣΤΟΣ ΜΑΚΡΥΣ 
Διαστάσεις AxBxC (1220mm)x (30mm)x (16.0mm), Υλικό Χάλυβας U71 Mn, 

Στέλεχος Οβάλ, Βάρος 4.00 Kg, Βάρος αποστολής 4.20 Kg 

 

20 
ΣΕΤ 

ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ 
ΣΕ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΘΗΚΗ 

Σέτ ΣΕ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΘΗΚΗ. Κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας 
σφυρηλατημένο χρωμοβαναδιούχο χάλυβα (CR-V). Κεφάλια επιχρωμιομένα, με 

γυαλισμένες κεφαλές. Διαστάσεις:6X7,8X9,10X11,12X13,14X15,16X17, 

18X19,20X22,21χ23,24χ27,25χ28,30χ32 

 

ΑΔΑ: Ψ5ΗΙΩΗ3-Ο1Γ
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21 
ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ 

ΡΕΥΜΑΤΟΣ 50M 

Να Διαθέτει 4 υποδοχές σούκο. Να  Διαθέτει διακόπτη υπερφόρτωσης, 
προστατεύοντας τις ηλεκτρικές συσκευές από ενδεχόμενη βλάβη που μπορεί να 
προκληθεί από υπερφόρτωση. Ενισχυμένη μεταλλική πρακτική βάση στήριξης. 

Με εργονομική λαβή για εύκολη μεταφορά. Μήκος καλωδίου: 50m, Καρέ 
καλωδίου: 3x2.5mm², Υλικό στροφείου: μεταλλικό, Μέγιστη ισχύς: 3.200W, 

Μέγιστη τάση: 230V 

 

22 
ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

25W 
Διάρκεια χρήσης: 120’, Αυτόματη ανάφλεξη, Χωρίς φλόγα καύσης, Έτοιμο για 

κόλλημα σε 30 sec. Αντιστατικό. ESD ασφαλές 

 

23 
ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΣ LED 
ΚΑΛΕΣ 

Φακός/Μπαλαντέζα, Φορητή, Επαναφορτιζόμενη με 60Led. Λευκό Ψυχρό Φως. 

Επαναφορτίζεται σε Πρίζα 230V & στον Αναπτήρα του Αυτοκινήτου. Αυτονομία 
4ώρες (σε Blister 

 

24 
ΣΕΤ ALLEN ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 

1/2”  30 TMX 
Καρυδάκια 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 

29, 30, 32 και 34 mm. 

 

25 
ΣΕΤ TORX ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ  

½” 32 TMX 
ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΣΕΤ 32 TΕΜ 1/2'' 

 

26 
ΣΕΤ ΠΟΛΥΣΦΗΝΑ 

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ  ½” 26 TMX 
ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΠΟΛΥΣΦΗΝΑ ΣΕΤ 26 TΕΜ 1/2'' 

 

27 
ΣΕΤ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΙΛΤΡΩΝ 
ΛΑΔΙΟΥ ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ 

Περιέχει 28 κύπελλα φίλτρου λαδιού, 1 αντάπτορα 1/2-3/8 και 1 επίπεδο κλειδί 
φίλτρου λαδιού. Πλήρης συλλογή για την πλειοψηφία των ευρωπαϊκών 

οχημάτων: Fiat, Volvo, GM, Ford, Toyota, Mercedes  κλπ. Περιλαμβάνεται 

πίνακας εφαρμογής 

 

28 ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ Μεταλλικός Φυσητήρας Αέρος Μακρύς  

29 ΦΑΛΤΣΕΤΑ 

Λαβή ABS για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. 3x Επιπλέον λεπίδες. Αυλάκωμα από 

ανοξείδωτο ατσάλι για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Αυτόματο κλείδωμα 
ολίσθησης λάμας για ευκολία στην επαναφορά λάμας, αλλά και κλείδωμα της 

κατά την διάρκεια χρήσης αυτής. Ενσωματωμένος κόφτης λάμας για εύκολη και 

γρήγορη αφαίρεση χρησιμοποιημένων κομματιών. 

 

30 ΜΕΤΡΟ 5m 
Nα έχει ισχυρό ελατήριο.  Στοπ. Με ιμάντα καμπύλο προφίλ χάλυβα για να 

βοηθά να κρατήσει το μεζούρα σε επίπεδη θέση. 5μετρα x 25mm 

 

31 
ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ FLEXIM 

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Τεχνικά χαρακτηριστικά : Στροφές (R.P.M) 15000, μήκος 118mm, βάρος 0,8/1,55, 
κατανάλωση 115 lt/min, πίεση 6 bar, ρακόρ εισόδου 1/4" 

 

32 
ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΚΑΡΥΔΑΚΙ  

ΑΠΟ ¾ (ΑΡΣΕΝΙΚΟ) ΣΕ 1 
ΙΝΤΖΑ  (ΘΥΛΥΚΟ) 

ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΑΠΟ ¾ (ΑΡΣΕΝΙΚΟ) ΣΕ 1 ΙΝΤΖΑ  (ΘΥΛΗΚΟ) 

 

33 
ΚΟΠΤΗΣ ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ 

ΟΞΥΓΟΝΟΥ 

Σώμα μπρούτζου με εσωτερικά στοιχεία απο ενισχυμένο ατσάλι. Ελαφρύ για 

επαγγελματική χρήση. Συγκόλληση 3 έως 300 mm, Μήκος Σαλμού 470 mm. 
Χωρίς μπέκ 

 

34 
ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 

Ισχύς 2000 Watt. Ηλεκτρονικό με LCD οθόνη και ψηφιακή ένδειξη ρυθμίσεων. 
Ρυθμιζόμενη (ηλεκτρονικά) παροχή αέρα από 120-500 Lt/min. Ρυθμιζόμενη 

(ηλεκτρονικά) θερμοκρασίας από 50-600˚C. Με εξαρτήματα και βαλιτσάκι 
μεταφοράς. 

 

35 
ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΜΕ 

ΑΚΡΗ 1,7mm 

Μπέκ: 1,7. Πίεση: 50 PSI. Κατανάλωση αέρα: 246 l / min. Υλικό ανά λεπτό: 325 

ml / min. Μέγιστο πλάτος βεντάλιας: 260mm. Δοχείο: 600ml. Διαθέτει: ρυθμιστή 
πίεσης, ρυθμιστή βεντάλιας, ρυθμιστή ποσότητας υλικού. 

 

36 ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ ΙΣΧΥΣ 320, ΤΑΧΥΤΗΤΑ 6000-12000. ΔΙΑΣΤ.ΠΕΛΜΑΤΟΣ 230x115. ΒΑΡΟΣ 2,7  

37 

ΡΟΠΟΚΛΕΙΔΟ-
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ 

ΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ 
ΦΟΡΤΗΓΟΥ 

Πολλαπλασιαστής ροπής "αριστερά & δεξιά" 2000Nm. Επαγγελματικής χρήσης 

 

38 
ΕΞΩΛΚΕΑΣ-

ΤΡΑΒΗΚΤΙΚΟ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

Τραβηχτικό εξαρτημάτων. Χτυπητός 
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39 
ΣΕΤ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 
ΕΜΒΟΛΩΝ ΦΡΕΝΩΝ 

ΚΑΣΕΤΙΝΑ 

Σετ περιστροφής & πίεσης εμβόλων φρένων 21 τεμαχίων. Να περιλαμβάνει ότι 
χρειάζεται για σέρβις και αλλαγή φρένων. Να είναι ευρέως συμβατό με πολλές 

μάρκες αυτοκινήτων όπως Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroen, Ford, Honda, Jaguar, 

Mazda, Mercedes Benz, Mitsubishi, Nissan, Vauxhall, Opel, Renault, Rover, Saab, 
Subaru, Toyota, Volkswagen, etc. Να λειτουργεί και προς τις δύο κατευθύνσεις: 

για τα έμβολα των φρένων με δεξί και αριστερό σπείρωμα. Να αφήνει αρκετό 
κενό για αλλαγή στα τακάκια κρατώντας ταυτόχρονα ασφαλή τα σωληνάκια. 

Παραδίδεται σε πλαστικό βαλιτσάκι 

 

40 
ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΓΙΑ 

ΜΠΛΑΚΑΚΙΑ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΕΞΩΛΚΕΑΣ ΑΚΡΟΜΠΑΡΩΝ ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ 2 ΘΕΣΕΩΝ 22mm 
 

41 
ΣΕΤ ΕΞΩΛΚΕΙΣ 

ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΒΙΔΩΝ 1-8 

Εξολκείς βιδών και μπουλονιών με μεγέθη κεφαλής:9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 
13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm και 19mm. Να Χρησιμοποιούνται με τη 

βοήθεια γερμανικού κλειδιού ή με καρυδάκι. Με δόντια με σπιράλ κοπή για 
θετική λαβή της χαλασμένης βίδας ή του μπουλονιού. Κατασκευασμένα από 

ατσάλι με επίστρωση ανθεκτική στη διάβρωση. Σε μεταλλική θήκη αποθήκευσης 
και μεταφοράς 

 

42 
ΑΚΟΝΙΣΤΗΣ 
ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ 

Τροχιστικό τρυπανιών  για 2.5 - 13χιλ τρυπάνια.Να τροχίζει σε μοίρες 118 και 

135. Η θέση του τρυπανιού καλυμπράρεται πριν το τρόχισμα σε ειδική θέση. 
Τροχίζει και το σπάσιμο του φτερού στο πίσω μέρος. Ο διαμαντοτροχός με τον 

οποίο τροχίζει να φθήρεται πολύ αργά και να αλλάζει εύκολα 

 

43 
ΤΑΚΟΙ ΤΡΟΧΩΝ 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ 

Πλαστικοί τάκοι ακινητοποίησης οχημάτων (σφήνες τροχών) PWC-120 να είναι 
πιστοποιημένοι κατά το Γερμανικό πρότυπο DIN 76051 (αποτελεσμάτικότητα σε 

18% κλίση). Ιδανικοί για τρέιλερ, αυτοκίνητα, κλαρκ, μικρά και μεσαία φορτηγά. 

 

44 
ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΚΟΛΙΕΔΩΝ 

ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 

Τσιμπίδα κολλιέδων με ντίζα. *USAG επαγγελματικό εργαλείο.*Για μηχανικά 
εργαστήρια.*Για σωλήνες ψύξης, θέρμανσης και καυσίμου.*Ρυθμιζόμενος 

βραχίονας (560 mm) που διατηρεί τη θέση ρύθμισης 

 

45 
ΜΠΟΥΖΟΚΛΕΙΔΑ 

ΜΑΚΡΥΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ) 
ΜΠΟΥΖΟΚΛΕΙΔΑ ΜΑΚΡΥΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ) 

 

46 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ TAIΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ 50Χ200 ΚΟΚΚΙΝΟ-ΛΕΥΚΟ  

47 ΦΑΛΤΣΕΤΑ - ΚΟΠΤΗΣ 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Διάσταση Λάμας: 18 mm x 100 mm Με Φαρδύ 

Εργονομικό Διακόπτη Λάμας Υλικό: SK5 blade Μήκος: 173 mm 
Βάρος: 0.06 kg 

 

48 
ΣΚΑΦΑΚΙΑ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

Χρώμα: Μπλε, Υλικό: Πλαστικό, Διαστάσεις πάνελ τοίχου: 350 x 382 x 18 χιλ. (Μ 
x Π x Πάχος), Διαστάσεις μικρότερου κουτιού: 116 x 112 x 75 χιλ. (Μ x Π x Υ), 

Διαστάσεις μεγαλύτερου κουτιού: 116 x 161 x 75 χιλ. (Μ x Π x Υ),Το κουτί είναι 

αφαιρούμενο και στοιβαζόμενο Κάθε κουτί διαθέτει υποδοχή για ετικέτα Στην 
παράδοση περιλαμβάνονται: 6 x Πάνελ τοίχου 54 x Μικρότερα κουτιά 36 x 

Μεγαλύτερα κουτιά 

 

 

Κ.Α. 35.6635.0003:  ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ  ΕΤΟΥΣ 2021_2022 

Δ/νση Προστασίας, Ελέγχου  Περιβάλλοντος & Πρασίνου  /Τμήμα Πρασίνου 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

(ΤΥΠΟΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ - ΧΩΡΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΑΔΑ: Ψ5ΗΙΩΗ3-Ο1Γ



 

Σελίδα 114 

1 

Επαναφορτιζόμενο 
δραπανοκατσάβιδο(Μπα

ταρία Λιθίου 18V) 

Τάση λειτουργίας 18V, Με 2 μπαταρίες 2 Ah,& 1 φορτιστή, 2 μηχανικές 

ταχύτητες, χωρίς φορτίο, Ροπή στρέψης 70 Nm., Απόδοση σε μπετόν 
15mm., Ρυθμιζόμενες στροφές με το πάτημα του διακόπτη, Χρόνος 

φόρτισης της μπαταρίας 30 λεπτών, 23 θέσεις ρύθμισης της ροπής + 1+ 1 
για χρήση τρυπανιού, Ταχυτσόκ αυτόματο με quick stop 13mm, Διακόπτης 

εναλλαγής δεξιόστροφης - αριστερόστροφης λειτουργίας με ένδειξη, 

Αυτόματο stop - αφήνοντας τον διακόπτη, ο κινητήρας να σταματά 
αυτόματα, Led λάμπα εργασίας, Μεταλλικά γρανάζια, Μοτέρ με δυνατή 

ροπή στρέψης, Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας, Βάρος περίπου 1,8 

kg,Χρόνος φόρτισης 30 min .Το εργαλείο θα παραδοθεί με 2 μπαταρίες,2 
Ah., 1 φορτιστή 30 min και 1 πλαστική βαλίτσα μεταφοράς. 

 

2 Εργαλεία για βαψιμο 
Αμερικανικού τύπου βούρτσες. 5 τμχ. βούρτσες μεγέθους 230mm/9″”, 1 

τμχ 1.5″” βούρτσα βαψίματος, 1 τμχ. σχάρα μπογιάς, 1 τμχ. λαβή, 
 

3 Πινέλα για βάψιμο 

Σετ  πινέλα σε διάφορα μεγέθη για  βάψιμο κάθε επιφάνεια. Με 
εργονομική λαβή και δομή που υποστηρίζει το ομοιόμορφο βάψιμο. Το 

σετ να περιλαμβάνει 10 πινέλα διαφορετικών μεγεθών για να 
χρησιμοποιείται αυτό που εξυπηρετεί περισσότερο.1 χ 3" βούρτσα, 2 x 2" 

βούρτσες,3 x 1½" βούρτσες,2 x 1" βούρτσες,2 x ½" βούρτσες 

 

4 Οικοδομικό καρότσι  

Σύρμα 6mm περιμετρικά στο χείλος της σκάφης για περαιτέρω ενίσχυση. 
Ιδανικό τόσο για επαγγελματική όσο και για ερασιτεχνική χρήση. Οι 

ενισχύσεις από γωνιές και λάμες 3mm και 5mm αντίστοιχα συμβάλλουν 
στην μεγαλύτερη ανθεκτικότητα του καροτσιού. Μεταλλικά ρουλεμάν 

στην ρόδα. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ*Π*Υ): 145x63x63cm, ΒΑΡΟΣ 20 kg, 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 90lt 

 

5 
Σετ πολύγωνα από  6-32  

(Chrome - Vanadium) 
Να περιέχει σε θήκη: 

6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19,20x22,21x23,24x27,25x28, 30x32 
 

6 Πιστόλι σιλικόνης  
Πιστόλι σιλικόνης με μεταλλικό σκελετό. Μήκος: 235mm, Πάχος σκελετού: 

0.8mm, Διάμετρος: 51mm 
 

7 Πένσα 180mm 
Πένσα Γενικής Χρήσης CRV μήκος 180mm,από  Χάλυβα υψηλής αντοχής 

CRV, μαλακή αντιολισθητική λαβή 

 

 

8 
Μεταλλική Σκούπα 

Φυλλώματος κομπλέ 

Σκούπα φύλλων μεταλλική με μεταλλικό στειλιάρι ρυθμιζόμενη, Πλάτος 

εργασίας 19-55cm 
 

9 
Ψαλίδι Χειρός 
(Κλαδευτήρι) 

Ψαλίδι κλαδέματος υψηλής απόδοσης. Άκαμπτη κεφαλή κοπής, βάρος 
240 gr και 25mm διάμετρος κοπής. Πρακτικές λαβές, ελαφριές και 

ισχυρές, από σφυρηλατημένο αλουμίνιο. Ρύθμιση κοπής / εγκοπή για 
κοπή συρμάτων / αυλάκι καθαρισμού λάμας. Προστασία του χεριού  με 

ελαστικό σημείο απορρόφησης των κραδασμών. 

 

10 
Ψαλίδι χειρός   

(Κλαδευτήρι) 

Τηλεσκοπική βαρέως τύπου αμόνι.+35% εξοικονόμηση ενέργειας. 
Πατενταρισμένη καστάνια για να αυξάνει κατά 60% τη δύναμη κοπής. 

Τηλεσκοπική λαβή 48-83 εκατοστά. Λάμα από υψηλής αντοχής χάλυβα. 
Εργονομική λαβή αλουμινίου με ελαστική επικάλυψη. Δυνατότητα κοπής 

έως Φ40mm χλωρό κλαδί. 

 

11 Κοπτάκια 
Μέγεθος: 150mm/6″” Φτιαγμένο από ανοξείδωτο ατσάλι, να διαθέτει 

εργονομική λαβή. 
 

12 
Οικοδομικό Σύρμα 

(Μαύρο Νο   7 1,3mm) 
Σύρμα Μαύρο Οικοδομής No7 1,3mm Κουλούρα 2Kgr  

13 Γερμανικό Κλειδί Νο 6-7 
Υλικό: χρώμιο βανάδιο. Επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα 

ΕΝ12540. Σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία. 
Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 10102 (μόνο μετρικά) 

 

14 Μυτοτσίμπιδο Ίσιο 

Μυτοτσίμπιδο με ίσια μύτη της με λαβές επένδυσης 2 συστατικών. Με 

επιφάνειες σύσφιξης με γραμμώσεις που το καθιστούν κατάλληλο για 
πλακέ και στρογγυλά αντικείμενα. Με κράμα χρωμίου-βαναδίου(CrV-

chrome vanadium). Για κράτημα αντικειμένων αλλά και κόψιμο συρμάτων. 
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15 Μυτοτσίμπιδο Σπαστό 

Μυτοτσίμπιδο με κυρτή μύτη της με λαβές επένδυσης 2 συστατικών. Με 
επιφάνειες σύσφιξης με γραμμώσεις που το καθιστούν κατάλληλο για 
πλακέ και στρογγυλά αντικείμενα. Με κράμα χρωμίου-βαναδίου(CrV-

chrome vanadium). Για κράτημα αντικειμένων αλλά και κόψιμο συρμάτων. 

 

16 Κλειδιά εξάγωνα 
Περιλαμβάνει 10 κλειδιά άλλεν εξάγωνα: 1.27 - 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 

- 10mm 
 

17 
Σέτ Γερμανοπολύγωνο 

από 8-24 (Chrome - 

Vanadium) 

Σετ Γερμανοπολύγωνα. Σε υφασμάτινη θήκη που διπλώνει σε ρολό και 

μαζεύεται. Γερμανοπολύγωνο Νο8 ΥΤ-0337,  Γερμανοπολύγωνο Νο9 ΥΤ-
0338, Γερμανοπολύγωνο Νο10 ΥΤ-0339, Γερμανοπολύγωνο Νο11 ΥΤ-0340, 

Γερμανοπολύγωνο Νο12 ΥΤ-0341, Γερμανοπολύγωνο Νο13 ΥΤ-0342, 

Γερμανοπολύγωνο Νο14 ΥΤ-0343, Γερμανοπολύγωνο Νο15 ΥΤ-0344, 
Γερμανοπολύγωνο Νο17 ΥΤ-0346,Γερμανοπολύγωνο Νο19 ΥΤ-0348, 
Γερμανοπολύγωνο Νο22 ΥΤ-0351, Γερμανοπολύγωνο Νο24 ΥΤ-0353 

 

18 Ψαλίδι με Κοντάρι 

Με αμφιδέξιες εργονομικές λαβές δύο υλικών. Ρυθμιζόμενο σύστημα 

ανοίγματος. Με λειτουργικό μηχανισμό ασφαλείας και στις δύο πλευρές. 
Με σχεδιασμός βίδας για ακριβή και σταθερή ρύθμιση. Κατάλληλο για 

κλάδεμα και συντήρηση φυτών και δέντρων.Βάρος: 780 γραμμάρια. 

Συνολικό μήκος: 100-150 cm. Διάμμετρος κοπής: Φ20 

 

19 
Δίσκος Κοπής CD 

Mετάλου (115x22,2) 
Δίσκος κοπής inox , 115x22.23mm, κατάλληλος για κανονικό και 

ανοξείδωτο ατσάλι 
 

20 
Δίσκος Λείανσης 

Mετάλου (115x6x22,5) 

Δίσκος λείανσης μετάλλου, 115x6x22.23mm, κατάλληλος για όλους τους 
τύπους μετάλλου, φύλλα χάλυβα, κατασκευαστικό χάλυβα, ραφές 

συγκόλλησης 
 

21 
Δίσκος Κοπής  Mετάλου 

(115x3x22,2) 
Δίσκος κοπής inox, 115x3x22.23mm, κατάλληλος για κανονικό και 

ανοξείδωτο ατσάλι 
 

22 Πριτσιναδόρος 

Από ατσάλι για μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια ζωής. Κατάλληλος για 
χρήση με πριτσίνια από αλουμίνιο και ατσάλι διαμέτρων 2mm(3/32"), 

3mm(1/8"), 4mm(5/32")και 5mm(3/16"). Να συνοδεύεται από 4 κεφαλές 

διαφορετικών διαμέτρων και ένα κλειδί, για να τοποθετούνται και να 
αντικαθιστώνται εύκολα. Η λαβή να διαθέτει ελατήρια για να καρφώνει 

αυτόματα. 

 

23 
Δίσκος Τροχίσματος 

Αλυσίδων (145x3x22) 
Δίσκος Τροχίσματος 4,5mm κατάλληλος για τροχιστή αλυσίδας. Βάρος 
καθαρό: 0.10 kg. Βάρος μικτό: 0.13 kg. Διαστάσεις: 125 x 125 x 8 mm 

 

24 Πλαγιοκόφτης 160 mm 
Πλαγιοκόφτης με σφυρήλατες δαγκάνες από θερμικά επεξεργασμένο 

ατσάλι. Με αντιολισθητική διπλή λαβή. Μήκος: περίπου 160mm 
 

25 Καρυδάκια 6-20 

ΣΕΤ 20 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ KAI ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 5cm ΜΕ ΜΥΤΕΣ 

ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ (PH1,PH2,6MM,H3,H4,H5,H5.5,H6) ΚΑΙ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 
(5mm,5.5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm,11mm,12mm) 

 

26 
Πλαγιοκόφτης 190μμ με 

λαβή 
Πλαγιοκόφτης με σφυρήλατες δαγκάνες από θερμικά επεξεργασμένο 

ατσάλι. Με αντιολισθητική διπλή λαβή. Μήκος: περίπου 200mm 
 

27 
Σετ Τρυπάνια Σιδήρου 

(3mm-10mm) 

13 τρυπάνια κατασκευασμένο από χάλυβα HSS 4241. Πάχοι: 1, 1.5, 2, 2.5, 
3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10mm. Ιδανικά για χρήση 

σε δράπανο ή δραπανοκατσάβιδο. Για επαγγελματική χρήση. Σε πλαστική 
θήκη αποθήκευσης 

 

28 
Σετ Καρυδάκια από  7-3   

(Chrome - Vanadium) 
ΣΕΤ από 7-3(CHROME-VANADIUM)  

29 Φτυάρι Κομπλέ 
Φτυάρι χιονιού με τηλεσκοπικό κοντάρι. Και βάρος 1.5κιλ. Διαστάσεις: 

min. 732mm - max. 937mm. Πλάτος 250mm. 
 

30 Τσάπα Κομπλέ 
Τσάπα ελαφριού τύπου με κυρτή κεφαλή από σφυρήλατο ατσάλι. Με 
ενσωματωμένο κυλινδρικό ατσάλινο κοντάρι μήκους 1.2m και με λαβή 

στην άκρη του.Ιδανικό για εκσκαφές 
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31 Τσουγκράνα Κομπλέ 

Σκούπα για τα φύλλα με πτυσσόμενο κενό ανάμεσα στα δόντια της 
σκούπας. Με μηχανισμό επιλογής ανοιγματος και κλειδώματος. Με 15 

συνολικά δόντια και μέγιστο συνολικό άνοιγμα: 60cm. Με άνετη 
αντιολισθητική λαβή και με ελαφρύ σχεδιασμό για καθημερινές εργασίες 

καθαρισμού 

 

32 
Σετ Ζουμπάδων 

Εκτόνωσης 
Σετ ζουμπάδες Ø2.0-8.0mm 150mm 6 τεμ.  

33 Σετ κατσαβίδια αστέρι 

Σετ κατσαβιδιών TORX resistor (Ασφαλείας). Από Chrome Vanadium 
ατσάλι. Ανατομική λαβή πλαστική 2 συστατικών 

αντιολισθιτική/αντιυδρωτική,6 τεμαχίων , περιέχει, 
Τ7ΗΧ50,Τ8ΗΧ50,Τ9ΗΧ50,Τ10ΗΧ50,Τ15ΗΧ50,Τ20ΗΧ50 

 

34 Κλειδιά γερμανικά 

Σετ γερμανικά κλειδιά 8 τεμαχίων DIN 3110. Το σετ να περιλαμβάνει τα 

νούμερα: 6-7 , 8-9 , 10-11 , 12-13 , 14-15 , 16-17 , 18-19 , 20-22. 
Κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας σφυρηλατημένο 

χρωμοβαναδιούχο χάλυβα (CRV). Επιχρωμιομένες, γυαλισμένες κεφαλές. 

Υφασμάτινη θήκη υψηλής ανθεκτικότητας 

 

35 
Μετροταινίες 5m x12,7 

mm 

Μετροταινία GTR-G2550 5x25mm 
Υψηλής αντοχής "παχύ νύχι 1.5mm", με νάιλον επικάλυψη. Βαθμός JIS1 

(μετρική κλίμακα). Με μεγάλο κλιπ ζώνης. Με αμορτισέρ. Υλικό ταινίας: 
Χάλυβας. Υλικό ελατηρίου: Χάλυβας. Μήκος : 5m, Πάχος λάμας :12,5mm. 

Βάρος : 350gr 

 

36 
Μετροταινίες 8m x 25 

mm 

Μετροταινία GTR-G2550 5x25mm Υψηλής αντοχής "παχύ νύχι 1.5mm", με 
νάιλον επικάλυψη. Βαθμός JIS1 (μετρική κλίμακα). Με μεγάλο κλιπ ζώνης. 

Με αμορτισέρ. Υλικό ταινίας: Χάλυβας. Υλικό ελατηρίου: Χάλυβας. Μήκος 
: 5m, Πάχος λάμας :12,5mm. Βάρος : 350gr 

 

37 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

Ταινία  σήμανσης κινδύνου με χρωματισμό κόκκινο άσπρο,  Ταινία 
σήμανσης περιοχών έκτακτης ανάγκης ή επικίνδυνων σημείων. Πλάτος 
ταινίας: 70mm με μήκος: 500m 

 

 

38 
ΑΦΑΛΟΥΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ 

ΞΥΛΟΥ ΠΟΡΤΑΣ 

Να ταιριάζει σε όλες τις χωνευτές κλειδαριές. Ορειχάλκινος κύλινδρος. 5 

Μπίλιες, σε ευθεία διάταξη. Κλειδί απλό. Παραδίδεται με 3 κλειδιά. 
Διατίθεται σε χρυσό και νίκελ. Να διατίθεται  με  κλειδί (key alike) ή 
πασπαρτού (master key), Διαστάσεις: Α: 30mm, Β: 30mm,  C: 60mm 

 

39 
ΑΦΑΛΟΥΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ  

ΠΟΡΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Κύλινδρος πόρτας ασφαλείας της νίκελ (nickel) ταιριάζει σε όλες τις 
χωνευτές κλειδαριές. Με ειδικές εγκοπές που αποτρέπουν το σπάσιμο στη 

μέση και ατσάλινα πειράκια που αποτρέπουν τη διάτρηση με τρυπάνι ή με 
εργαλεία κλοπής. Στην περίπτωση διάρρηξης, ο κύλινδρος σπάει σε 

συγκεκριμένο σημείο εμποδίζοντας την παραβίαση. 

 

40 ΣΙΛΙΚΟΝΗ 
Σφραγιστικό σιλικόνης ουδέτερης ωρίμανσης, διαφανής για οικοδομικές 

εφαρμογές και είδη υγιεινής. 
 

41 ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

Κολλητική ταινία PA500, διάφανη, 18mm, 30m.Διάφανη κολλητική ταινία 
για χρήση στο γραφείο ή το σπίτι. Πλάτος 18 χιλιοστά και η συσκευασία 

περιέχει 2 τεμάχια.Τεχνικά χαρακτηριστικά:πλάτος ταινίας: 18mm,μήκος 
ταινίας: 30m, εσωτερική διάμετρος: 26 mm 

 

42 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ 
Χαρτοταινία Μασκαρίσματος  και μόνωσης, χωρίς να αφήνει ίχνη κόλλας 

κατά το “απομασκάρισμα”. Διαστάσεις ► 18mm X 45Μετ. 
 

43 ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ  19mm x 18.3m  

44 
ΚΑΡΟΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΑ 

4,6Χ8 (200τμχ) 
Καρόβιδα Γαλβανιζέ M5x80mm, Στρογγυλό κεφάλι τετράγωνο λαιμό   

45 ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΚΟ 200ml 

Προστατευτικό τα μέταλλα από τη σκουριά και τη διάβρωση, διεισδύει 

στα κολλημένα εξαρτήματα, εκτοπίζει την υγρασία και λιπαίνει σχεδόν τα 
πάντα. Αφαιρεί ακόμη και τις λιπαρές ουσίες, τη βρωμιά και άλλες 
ακαθαρσίες από τις περισσότερες επιφάνειες. Στη συσκευασία να 

περιλαμβάνεται καλαμάκι για δύσκολα σημεία. 

 

46 ΟΥΠΑ Νο5 κουτί 100τεμ 

Βύσματα Ø5mm κατάλληλα για εφαρμογή σε τσιμέντο, πέτρα, τούβλο. 

Τοποθετούνται εύκολα και γρήγορα παρέχοντας ασφαλή αγκύρωση και 
σταθερότητα στην χρήση. Διαστάσεις 5mmX20mm 

 

47 ΟΥΠΑ Νο6κουτι 100τεμ 

Νούμερο προϊόντος Νο6, Διάμετρος 6mm, Ύψος 30mm,καθαρό βάρος 

0,052kg, βαθμός στεγανότητας ΙΡ20, θερμοκρασία λειτουργιάς -30
ο
 C -

+90
ο
 C. 
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48 
ΛΑΜΑΚΙ 60/100/120 
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (100τεμ) 

Λαμάκι συνδέσεως ίσιο γαλβανιζέ χρησιμοποιείτε για την σύνδεση 

διαφόρων υλικών. Διαστάσεις: 60mmX13mm, 100mmX16mm, 
120mmX25mm.  

 

49 ΚΟΛΛΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟ 

Ισχυρό συγκολλητικό μετάλλων 2 συστατικών σε σύριγγα, χωρίς διαλύτες, 
με αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, νερό και λάδια. Κατάλληλο για 

εφαρμογές σε σχεδόν όλα τα μέταλλα όπως σίδερο, ατσάλι, αλουμίνιο, 

χαλκό και μπρούτζο. 

 

50 ΚΟΛΛΕΣ ΓΙΑ ΞΥΛΟ 

Λευκή κρυσταλλιζέ εσωτερικής χρήσης. Ιδανική για κάθε είδους ξύλα 

(σκληρά και μαλακά), καπλαμά, νοβοπάν, κόντρα πλακέ, MDF, φορμάικα 
και hardboard. Κατάλληλη για φελιζόλ, φελλό, γυψοσανίδα, χαρτόνι και 

χαρτί. 

 

51 ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

Χρώμα: Μπλε, Υλικό: Πλαστικό, Διαστάσεις πάνελ τοίχου: 350 x 382 x 18 
χιλ. (Μ x Π x Πάχος), Διαστάσεις μικρότερου κουτιού: 116 x 112 x 75 χιλ. 

(Μ x Π x Υ), Διαστάσεις μεγαλύτερου κουτιού: 116 x 161 x 75 χιλ. (Μ x Π x 
Υ),Το κουτί είναι αφαιρούμενο και στοιβαζόμενο Κάθε κουτί διαθέτει 

υποδοχή για ετικέτα Στην παράδοση περιλαμβάνονται: 6 x Πάνελ τοίχου 

54 x Μικρότερα κουτιά 36 x Μεγαλύτερα κουτιά 

 

 

 

Ημερομηνία: ……………………. 

                                                                                                                                                        

       

  Ο Προσφέρων 

 

(Σφραγίδα-Υπογραφή) 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Άλλο Περιγραφικό Έγγραφο - Υπόδειγμα (Προσαρμοσμένο από την 
Αναθέτουσα Αρχή) [ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ] 

Π.χ. υπόδειγμα βιογραφικού μελών ομάδας που θα εκτελέσει τη σύμβαση, σε περίπτωση μικτής σύμβασης που 

περιλαμβάνει και υπηρεσίες) 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

ΟΜΑΔΑ 1 - ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Της Επιχείρησης ………………………………………………………………………………………. µε έδρα 
…………………………………………………………, οδός…………………………………………………… 
…………………………………, αριθµός ……………………………….., τηλέφωνο……………….………. 
..…………………………………. ,Fax …………………….., email :………………………………………….. 

 

Κ.Α 10.6634.0001   ΕΤΗ 2021 2022 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – Φ.Π.Α 24% 

A/A Περιγραφή Είδους 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ Τιμή Μονάδας Ποσότητα/έτος Σύνολο 

1 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΡΗΣΗΣ  ΤΜΧ 20 

ΑΔΑ: Ψ5ΗΙΩΗ3-Ο1Γ
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2 

Ξεσκονόπανο Microfiber για γενική χρήση  

40x40cm ΤΜΧ 175 

3 

Ταινίες συσκευασίας 4cm Α΄ ποιότητας 

αυτοκόλλητες (διαφανείς). ΤΜΧ 10 

4 Ξύστρες με κοντάρι (Δαπέδου). ΤΜΧ 10 

5 Λάστιχο ποτίσματος ½ ίντσα. ΤΜΧ 1 

6 

Παρκετέζες κομπλέ μεγάλες με κοντάρι 

αλουμινίου 90ΕΚ ΤΜΧ 2 

7 ΠΑΤΑΚΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 2Χ1,5Μ ΤΜΧ 3 

8 

Κάλυκας πλαστικός για επαγγελματική 
σφουγγαρίστρα ΤΜΧ 20 

9 

Παρκετέζες κομπλέ μεγάλες με κοντάρι 
αλουμινίου 60ΕΚ ΤΜΧ 3 

10 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΓΙΓΑΣ ΣΕ 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΜΧ 22 

11 

Στίφτης σφουγγαρίσματος πλαστικός για 

κάδο σφουγγαρίσματος (ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ 

ΚΑΔΟ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟΥ) ΤΜΧ 5 

12 

Επαγγελματικό Καρότσι Διπλό 2x20L με 
κάδο αναλωσίμων και σακούλα 

απορριμμάτων με καπάκι ΤΜΧ 4 

13 

Πινακίδα προειδοποίησης "wet floor" δύο 

όψεων ΤΜΧ 5 

14 

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ 
ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΖΑΜΙΩΝ, 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΜΧ 6 

15 ΣΚΟΥΠΑ  ΤΜΧ 10 

16 ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΜΧ 15 

17 

 3ΦΥΛΛΟ ΡΟΛΟ ΥΓΕΙΑΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΓΚΟΦΡΕ 100% ΥΔΑΤΟ/ΔΙΑΛΥΤΟ  ΤΜΧ 3500 

18 

ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 193 ΜΕΤΡΩΝ EXTRA 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ 2ΠΛΑ 

ΦΥΛΛΑ/ΡΟΛΛΟ ΤΜΧ 150 

19 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4 ΛΙΤΡΑ ΤΜΧ 40 

20 

ΥΓΡΟ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΙΩΝ ULTRA ΓΙΑ 

ΑΣΤΡΑΦΤΕΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΤΩΜΑΤΑ 

ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΩΜΑΤΑ  PH 6,8 +/-0,2 ΝΑ 

ΜΗΝ ΑΥΤΟΑΝΑΦΛΕΓΕΤΑΙ , ΟΞΕOΔΩΤΙΚΕΣ 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΧΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΔΙΑΛΥΤΟ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4ΛΙΤΡΩΝ   ΤΜΧ 250 

21 

ΣΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΙΔΗ 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ  ΤΜΧ 150 

22 ΠΙΓΚΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ  ΤΜΧ 10 

ΑΔΑ: Ψ5ΗΙΩΗ3-Ο1Γ
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23 

ΥΓΡΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΣΚΛΗΡΗ ΒΡΩΜΙΑ 500 ML ( ph 2,5+/-0,5) ΤΜΧ 20 

24 

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ WC (ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ) 

750 ML  ΤΜΧ 50 

25 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4ΛΙΤΡΩΝ  ΤΜΧ 40 

26 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΤΜΧ 50 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  (ΠΡΟ Φ.Π.Α.) 

 Φ.Π.Α. 24% 

 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

 

Κ.Α 10.6634.0001 ΕΤΗ 2021 2022  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – Φ.Π.Α 6% 

A/A Περιγραφή Είδους Τιμή Μονάδας Ποσότητα/έτος Σύνολο 

1 

ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΕΛΑΦΡΩΣ ΠΟΥΔΡΑΡΙΣΜΕΝΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ  100 

2 

ΑΠΑΛΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 

ΛΙΤΡΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΩΜΑΤΑ  300 

3 

ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΧΛΩΡΙΝΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΑΡΩΜΑΤΑ  ΣΕ ΦΙΑΛΗ ΤΩΝ 1250 ML 350 

      ΣΥΝΟΛΟ  

       Φ.Π.Α 6% 

 

      

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 Στους παραπάνω πίνακες θα πρέπει να δοθεί η προσφορά για το ένα (1) έτος.  

 

Προσφορά για τα δύο (2) έτη:………………………………………………………………………. 

 

Ολογράφως η οικονομική προσφορά: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

K.A.E. 15.6634.0003 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤH 2021, 2022 (Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ) Φ.Π.Α 24% 

ΑΔΑ: Ψ5ΗΙΩΗ3-Ο1Γ
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Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. 
Τιμή Μονάδας 
(χωρίς Φ.Π.Α.) 

Ποσότητα/έτος Σύνολο 

1 
ΣΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ 
TMX 

 
100 

 

2 ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ WC 750ΜΛ TMX 
 

150 
 

3 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 100 ΜΕΤΡΑ TMX 
 

50 
 

4 ΔΙΑΦΑΝΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 100μ TMX 
 

40 
 

5 ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ  50Μ TMX 
 

30 
 

6 ΑΠΛΩΣΤΡΑ ΡΟΥΧΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ TMX 
 

8 
 

7 ΒΑΜΒΑΚΙ 150 ΓΡ TMX 
 

40 
 

8 ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ TMX 
 

10 
 

9 ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ ΣΕΤ 16 LIT TMX 
 

20 
 

10 ΥΓΡΟ ΛΑΜΠΡΙΝΤΙΚΟ - ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ  4 ΛΙΤ TMX 
 

30 
 

11 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ  4 ΛΙΤΡΑ TMX 
 

20 
 

12 ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 24 ΤΕΜ. TMX 
 

8 
 

13 ΥΓΡΑ ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 72 TEMAXΙΩΝ TMX 
 

150 
 

14 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ ΡΟΛΟ ΤΜΧ 
 

20 
 

15 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΤΜΧ 
 

20 
 

16 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΡΟΥΧΩΝ ΜΕΣΑΙΕΣ ΤΜΧ 
 

15 
 

17 ΠΑΤΑΚΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 2Χ1,5Μ TMX 
 

10 
 

18 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΙΚΡΕΣ 50 

TEMAXIΩΝ 
TMX 

 
70 

 

19 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΕΣΑΙΕΣ 50 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
TMX 

 
70 

 

20 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 50 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
TMX 

 
70 

 

21 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (30 

ΤΜΧ, 45X55) 
TMX 

 
400 

 

22 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 80X110 ΚΙΛΑ 
 

400 
 

23 
ΣΙΔΕΡΟΠΑΝΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ 
TMX 

 
10 

 

24 ΣΚΟΥΠΑ TMX 
 

80 
 

25 ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΑ TMX 
 

50 
 

26 ΣΚΟΥΠΑ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ TMX 
 

30 
 

27 ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ ΑΣΗΜΙ TMX 
 

100 
 

28 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ FIBRA ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΡΗΣΗΣ TMX 
 

150 
 

29 ΚΟΝΤΑΡΙΑ  ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ TMX 
 

30 
 

30 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΝΗΜΑ TMX 
 

80 
 

31 ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 100ΤΜΧ TMX 
 

1 
 

32 ΥΓΡΟ  ΠΙΑΤΩΝ 4lt TMX 
 

30 
 

33 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΡΜΟΥΣ ΣΕ ΣΠΡΕΥ 750 ml TMX 
 

50 
 

34 ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 4ΛΙΤΡΑ TMX 
 

20 
 

35 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΡΕΜΑ 500ΜΛ TMX 
 

50 
 

36 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥΣ ΣΕ ΣΠΡΕΥ TMX 
 

10 
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37 

ΥΓΡΟ ΔΑΠΕΔΩΝ & ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ULTRA ΓΙΑ ΑΣΤΡΑΦΤΕΡΕΣ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΤΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΩΜΑΤΑ PH 
6,8 +/- 0,2 NA MHN AYTOANAΦΛΕΓΕΤΑΙ, ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΌΧΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΔΙΑΛΥΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 
ΛΙΤΡΩΝ 

TMX 
 

280 
 

38 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΛΙΤΡΑ TMX 
 

40 
 

39 ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΚΟΝΤΑΡΙ TMX 
 

30 
 

40 
ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  193μ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ 2ΠΛΑ ΦΥΛΛΑ/ΡΟΛΛΟ 
TMX 

 
160 

 

41 3 ΦΥΛΛΟ ΡΟΛΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΚΟΦΡΕ 100% ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ TMX 
 

3000 
 

42 
ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΑΚΕΤΟΥ  ΤΩΝ 100 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ (ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ) 
TMX 

 
100 

 

43 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΑΠΛΕΣ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ TMX 
 

200 
 

44 ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ TMX 
 

200 
 

45 
ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ ΖΑΚ 1 ΦΥΛΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 

ΦΥΛΛΩΝ 
TMX 

 
90 

 

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς Φ.Π.Α.) 
 

Φ.Π.Α. 24% 
 

ΣΥΝΟΛΟ (με Φ.Π.Α.) 
 

K.A.E.  15.6634.0003  ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤH 2021, 2022   (Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ) Φ.Π.Α 6% 

1 ΑΠΑΛΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4ΛΙΤΡΑ TMX 
 

220 
 

2 ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΧΛΩΡΙΝΗ ΣΕ ΦΙΑΛΗ ΤΩΝ 1250 ΜΛ TMX 
 

400 
 

3 ΛΕΠΤΟΡΕΥΣΤΗ ΧΛΩΡΙΝΗ ΣΕ ΦΙΑΛΗ ΤΩΝ 2000μλ TMX 
 

400 
 

4 
ΓΑΝΤΙΑ  LATEX ΕΛΑΦΡΩΣ ΠΟΥΔΡΑΡΙΣΜΕΝΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ 
TMX 

 
100 

 

   
ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς Φ.Π.Α.) 

 

   
Φ.Π.Α. 6% 

 

   
ΣΥΝΟΛΟ (με Φ.Π.Α.) 

 

Στους παραπάνω πίνακες θα πρέπει να δοθεί η προσφορά για το ένα (1) έτος.  

 

Προσφορά για τα δύο (2) έτη:………………………………………………………………………. 

 

Ολογράφως η οικονομική προσφορά: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Κ.Α 20.6635.0007   ΕΤΗ 2020, 2021 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Φ.Π.Α. 24% 

A/A Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Τιμή Μονάδας Ποσότητα/ΕΤΟΣ Σύνολο 

ΑΔΑ: Ψ5ΗΙΩΗ3-Ο1Γ
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1 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ FIBRA  

ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΜΧ 

 
20 

 

2 
Ξεσκονόπανο Microfiber για 

γενική χρήση  40x40cm 
ΤΜΧ 

 
80 

 

3 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΓΙΓΑΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 
ΤΜΧ 

 
22 

 

4 
ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΓΙΓΑΣ 
ΤΜΧ 

 
20 

 

5 
ΣΚΟΥΠΑ ΨΑΘΙΝΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 

ΠΡΕΣΣΑΣ 
ΤΜΧ 

 
100 

 

6 ΦΑΡΑΣΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΜΧ 
 

50 
 

7 ΚΟΥΒΑΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ ΣΕΤ 16 LIT ΤΜΧ 
 

10 
 

8 ΣΚΟΥΠΑ ΤΜΧ 
 

20 
 

9 
3ΦΥΛΛΟ ΡΟΛΟ ΥΓΕΙΑΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΓΚΟΦΡΕ 100% ΥΔΑΤΟ/ΔΙΑΛΥΤΟ 
ΤΜΧ 

 
2000 

 

10 

ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ193Μ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ 2ΠΛΑ 
ΦΥΛΛΑ/ΡΟΛΛΟ 

ΤΜΧ 
 

70 
 

11 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4 ΛΙΤΡΑ ΤΜΧ 
 

8 
 

12 

ΥΓΡΟ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΙΩΝ 
ULTRA ΓΙΑ ΑΣΤΡΑΦΤΕΡΕΣ 

ΕΠΙΦΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΤΩΜΑΤΑ ΣΕ 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΩΜΑΤΑ  PH 6,8 +/-0,2 ΝΑ 

ΜΗΝ ΑΥΤΟΑΝΑΦΛΕΓΕΤΑΙ , 
ΟΞΕOΔΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΧΙ ΝΑ 

ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΔΙΑΛΥΤΟ  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4ΛΙΤΡΩΝ 

ΤΜΧ 
 

100 
 

13 ΠΙΓΚΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΤΜΧ 
 

12 
 

14 
ΥΓΡΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΗ ΒΡΩΜΙΑ 500 ML ( ph 
2,5+/-0,5) 

ΤΜΧ 
 

5 
 

15 
ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ WC 

(ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ) 750 ML 
ΤΜΧ 

 
20 

 

16 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4ΛΙΤΡΩΝ 
ΤΜΧ 

 
30 

 

17 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ 
  

20 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  (ΠΡΟ Φ.Π.Α.) 
 

Φ.Π.Α. 24% 
 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 
 

Κ.Α 20.6635.0007   ΕΤΗ 2020, 2021 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Φ.Π.Α. 6% 

A/A Περιγραφή Είδους 
Τιμή 

Μονάδας 
Τιμή Μονάδος Ποσότητα/ΕΤΟΣ Σύνολο 

1 
ΑΠΑΛΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΛΙΤΡΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΑΡΩΜΑΤΑ 

ΤΜΧ 
 

120 
 

2 
ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΧΛΩΡΙΝΗ ΣΕ ΦΙΑΛΗ 

ΤΩΝ 1250ΜΛ  
ΤΜΧ 

 
200 

 

3 
ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΕΛΑΦΡΩΣ 

ΠΟΥΔΡΑΡΙΣΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 
100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΤΜΧ 
 

100 
 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  (ΠΡΟ Φ.Π.Α.) 

 

  
Φ.Π.Α. 6% 

 

  
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 

 
Στους παραπάνω πίνακες θα πρέπει να δοθεί η προσφορά για το ένα (1) έτος.  

ΑΔΑ: Ψ5ΗΙΩΗ3-Ο1Γ
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Προσφορά για τα δύο (2) έτη:………………………………………………………………………. 

 

Ολογράφως η οικονομική προσφορά: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
K.A.E.  15.6634.0002  ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΤH 2021, 2022  Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. 
Τιμή Μονάδας (χωρίς 

Φ.Π.Α.) 
Ποσότητα Σύνολο 

Α_ΕΙΔΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 

1 ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟ ΣΠΡΕΪ TMX 
 

25 
 

2 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΣΠΡΕΪ TMX 
 

30 
 

3 
ΣΚΟΝΗ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 

140 ΓΡ. 
TMX 

 
125 

 

4 ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ WC 750 ML TMX 
 

35 
 

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς Φ.Π.Α.) 
 

Φ.Π.Α. 24% 
 

ΣΥΝΟΛΟ (με Φ.Π.Α.) 
 

      
Β_ΕΙΔΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 6% 

1 
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΚΑΘΑΡΟ 95 ΒΑΘΜΟΙ 

200 ML 
TMX 

 
70 

 

2 
ΑΠΑΛΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΜΕ ΗΠΙΑ 

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 
ΛΙΤΡΩΝ 

TMX 
 

100 
 

3 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 4 ΛΙΤΡΑ TMX 
 

270 
 

4 
ΛΕΠΤΟΡΕΥΣΤΗ ΧΛΩΡΙΝΗ ΣΕ ΦΙΑΛΗ 

2000ML 
TMX 

 
100 

 

5 
ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΧΛΩΡΙΝΗ ΣΕ ΦΙΑΛΗ 

ΤΩΝ 1250 ML(ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ) 
TMX 

 
400 

 

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς Φ.Π.Α.) 
 

Φ.Π.Α. 6% 
 

ΣΥΝΟΛΟ (με Φ.Π.Α.) 
 

Στους παραπάνω πίνακες θα πρέπει να δοθεί η προσφορά για το ένα (1) έτος.  

 

Προσφορά για τα δύο (2) έτη:………………………………………………………………………. 

 

Ολογράφως η οικονομική προσφορά: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ημερομηνία: ………………………. 

 

ΑΔΑ: Ψ5ΗΙΩΗ3-Ο1Γ
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Ο Προσφέρων 

 

(Σφραγίδα-Υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΟΜΑΔΑ 2 - ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Της Επιχείρησης ………………………………………………………………………………………. µε έδρα 
…………………………………………………………, οδός…………………………………………………… 
…………………………………, αριθµός ……………………………….., τηλέφωνο……………….………. 
..…………………………………. ,Fax …………………….., email :………………………………………….. 

ΚΑ 20.6635.0004:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ,  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

A/A Περιγραφή Είδους Μ.Μ. Τιμή Μονάδας Ποσότητα/ΕΤΟΣ Σύνολο 

1 

Σάκοι απορριμμάτων με 
λογότυπο του Δήμου (Μαύροι)  
70 x 110 KG 4,500 

2 

Σάκοι απορριμμάτων με 
λογότυπο του Δήμου (Μαύροι)   
55 x 60 KG 500 

3 

Σάκοι απορριμμάτων με 
λογότυπο του Δήμου (Μαύροι)  
80 x 110 KG 525 

4 
Σακούλες για καλάθια 
γραφείου 45x55  (Σετ 20 τμχ) ΣΕΤ 50 

Σύνολο προ Φ.Π.Α. 24% 

 Φ.Π.Α. 24% 

 Γενικό Σύνολο 

  

ΚΑ 35.6635.0001:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ,  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

A/A Περιγραφή Είδους Μ.Μ. Τιμή Μονάδας Ποσότητα/ΕΤΟΣ Σύνολο 

1 

Σάκοι απορριμμάτων με 
λογότυπο του Δήμου (Πράσινοι)  
70 x 110 KG 2,900 

2 

Σάκοι απορριμμάτων με 
λογότυπο του Δήμου (Πράσινοι)  
55 x 60 KG 150 

3 

Σάκοι απορριμμάτων με 
λογότυπο του Δήμου (Πράσινοι)  
80 x 110 KG 370 

4 
Σακούλες για καλάθια γραφείου 
45x55  (Σετ 20 τμχ) ΣΕΤ 26 

3,446 

 Φ.Π.Α. 24% 

 Γενικό Σύνολο 

  

Στους παραπάνω πίνακες θα πρέπει να δοθεί η προσφορά για το ένα (1) έτος.  

ΑΔΑ: Ψ5ΗΙΩΗ3-Ο1Γ
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Προσφορά για τα δύο (2) έτη:………………………………………………………………………. 

Ολογράφως η οικονομική προσφορά: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ημερομηνία: ……………………. 

                                                                                                                                                  

  Ο Προσφέρων 

 

(Σφραγίδα-Υπογραφή) 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

ΟΜΑΔΑ 3 – ΕΙΔΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 

Της Επιχείρησης ………………………………………………………………………………………. µε έδρα 
…………………………………………………………, οδός…………………………………………………… 
…………………………………, αριθµός ……………………………….., τηλέφωνο……………….………. 
..…………………………………. ,Fax …………………….., email :………………………………………….. 

K.A.E.  20.6633  ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΤH 2021, 2022  Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. Τιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.) Ποσότητα /ετος Σύνολο 

1 

ΠΟΛΥΤΑΜΠΛΕΤΑ ΑΡΓΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ- 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ(Συσκευασία των 25kg 

(κάθε συσκευασία περιέχει 125 
πολυταμπλέτες των 200gr) 

ΚΙΛΑ 
 

80,00 
 

 2 
ΥΓΡΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΑΛΓΟΚΤΟΝΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΤΩΝ 5ΛΙΤΡΩΝ 

ΛΙΤΡΟ 
 

30,00 
 

 3 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 20 
ΛΙΤΡΩΝ 

ΛΙΤΡΟ 
 

600,00 
 

 4 

ΕΙΔΙΚΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ - ΥΓΡΟ , ΙΔΑΝΙΚΟ ΚΑΙ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ -ΑΠΟΣΜΗΣΗ ΟΣΜΩΝ 
ΑΜΜΩΝΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 20 
ΛΙΤΡΩΝ 

ΛΙΤΡΟ 
 

60,00 
 

 5 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΩΝ 20 ΛΙΤΡΩΝ 

ΛΙΤΡΟ 
 

70,00 
 

6  
ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΟΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 

ΚΙΛΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 2 ΚΙΛΩΝ 
(Φ.Π.Α. 6%) 

ΚΙΛΟ 
 

80,00 
 

 7 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ  - ΙΟΚΤΟΝΟ, 
ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ, ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ                   

(Φ.Π.Α. 6%) 
ΛΙΤΡΟ 

 
250,00 

 

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς Φ.Π.Α.) 
 

ΑΔΑ: Ψ5ΗΙΩΗ3-Ο1Γ
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Φ.Π.Α. 24% 
 

Φ.Π.Α 6% 
 

ΣΥΝΟΛΟ (με Φ.Π.Α.) 
 

 

Στους παραπάνω πίνακες θα πρέπει να δοθεί η προσφορά για το ένα (1) έτος.  

 

Προσφορά για τα δύο (2) έτη:………………………………………………………………………. 

 

Ολογράφως η οικονομική προσφορά: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ημερομηνία: ……………………. 

       

  Ο Προσφέρων 

 

(Σφραγίδα-Υπογραφή) 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

ΟΜΑΔΑ 4 – ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 

Της Επιχείρησης ………………………………………………………………………………………. µε έδρα 
…………………………………………………………, οδός…………………………………………………… 
…………………………………, αριθµός ……………………………….., τηλέφωνο……………….………. 
..…………………………………. ,Fax …………………….., email :………………………………………….. 

 

Κ.Α. 20.6635.0003:  ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΕΤΟΥΣ 2021_2022                                                                                                                        Δ/νση 
Προστασίας, Ελέγχου  Περιβάλλοντος  

Α/Α ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 2021_2022 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΕΤΟΣ - 

TMX 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς 

Φ.Π.Α. 24%) 
ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς Φ.Π.Α. 

24%) 

1 
ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ-ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ 172 ΤΜΧ 

¼,5/16,3/8,1/2 ΙΝΤΖΑΣ 
2 

  

2 ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ ΜΕΓΑΛΟ 1 ΙΝΤΖΑΣ ΜΑΚΡΥ 1 
  

3 ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ 5 
  

4 ΠΕΝΣΑ 10 
  

5 ΚΟΠΤΑΚΙΑ 10 
  

6 ΑΛΕΝ ΣΕΤ ΜΠΙΛΙΑΣ 2 
  

ΑΔΑ: Ψ5ΗΙΩΗ3-Ο1Γ
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7 ΤΟΡΚΣ ΣΕΤ ΜΑΚΡΥΑ 2 
  

8 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ 12-24V 3 
  

9 ΧΩΝΙΑ ΜΕΓΑΛΑ 5 
  

10 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ  ΚΡΟΥΣΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΣΕΤ 2 
  

11 
ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔA ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ                                  (ΣET 

ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΟΔΑ) 
2 

  

12 ΣΕΤ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΜΠΕΚ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 1 
  

13 ΣΙΔΗΡΟΠΡΟΙΟΝΟ 2 
  

14 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΙΣΙΟ ΜΑΚΡΥ 5 
  

15 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΣΤΑΥΡΩΤΟ ΜΑΚΡΥ 5 
  

16 ΣΦΥΡΙ ΜΑΤΣΟΛΑ ΜΕΓΑΛΟ 2 
  

17 ΣΦΥΡΙ ΒΑΡΕΙΑ 5kgr ΜΕ ΣΤΥΛΙΑΡΙ 3 
  

18 ΑΕΡΟΣΕΓΑ 1 
  

19 ΛΟΣΤΟΣ ΜΑΚΡΥΣ 3 
  

20 ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΣΕ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΘΗΚΗ 2 
  

21 ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 50M 2 
  

22 ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 25W 1 
  

23 ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΣ LED ΚΑΛΕΣ 3 
  

24 ΣΕΤ ALLEN ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2”  30 TMX 1 
  

25 ΣΕΤ TORX ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ  ½” 32 TMX 1 
  

26 ΣΕΤ ΠΟΛΥΣΦΗΝΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ  ½” 26 TMX 1 
  

27 ΣΕΤ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΛΑΔΙΟΥ ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ 1 
  

28 ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ 2 
  

29 ΦΑΛΤΣΕΤΑ 5 
  

30 ΜΕΤΡΟ 5m 2 
  

31 ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ FLEXIM ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 1 
  

32 
ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΚΑΡΥΔΑΚΙ  ΑΠΟ ¾ (ΑΡΣΕΝΙΚΟ) ΣΕ 1 ΙΝΤΖΑ  

(ΘΥΛΥΚΟ) 
2 

  

33 ΚΟΠΤΗΣ ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 1 
  

34 ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 1 
  

35 ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΜΕ ΑΚΡΗ 1,7mm 1 
  

36 ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 1 
  

ΑΔΑ: Ψ5ΗΙΩΗ3-Ο1Γ



 

Σελίδα 128 

37 
ΡΟΠΟΚΛΕΙΔΟ-ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ ΡΟΠΗΣ ΓΙΑ 

ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 
1 

  

38 ΕΞΩΛΚΕΑΣ-ΤΡΑΒΗΚΤΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 2 
  

39 ΣΕΤ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΜΒΟΛΩΝ ΦΡΕΝΩΝ ΚΑΣΕΤΙΝΑ 1 
  

40 ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΓΙΑ ΜΠΛΑΚΑΚΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2 
  

41 ΣΕΤ ΕΞΩΛΚΕΙΣ ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΒΙΔΩΝ 1-8 2 
  

42 ΑΚΟΝΙΣΤΗΣ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ 1 
  

43 ΤΑΚΟΙ ΤΡΟΧΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ 7 
  

44 ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΚΟΛΙΕΔΩΝ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 2 
  

45 ΜΠΟΥΖΟΚΛΕΙΔΑ ΜΑΚΡΥΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ) 4 
  

46 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 310 
  

47 ΦΑΛΤΣΕΤΑ - ΚΟΠΤΗΣ 100 
  

48 ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 1 
  

 
Σύνολο  

 

 
Φ.Π.Α. 24% 

 
Γενικό Σύνολο 

 

 

 

 

 

 

 

Στους παραπάνω πίνακες θα πρέπει να δοθεί η προσφορά για το ένα (1) έτος.  

 

Προσφορά για τα δύο (2) έτη:………………………………………………………………………. 

 

Ολογράφως η οικονομική προσφορά: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

.Α. 35.6635.0003:  ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2021_2022 

Δ/νση Προστασίας, Ελέγχου  Περιβάλλοντος & Πρασίνου  /Τμήμα Πρασίνου 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. 
Tιμή Μονάδος (χωρίς 

Φ.Π.Α. 24%) 
Ποσότητα 

Συνολική Δαπάνη (χωρίς 
Φ.Π.Α. 24%) 

ΑΔΑ: Ψ5ΗΙΩΗ3-Ο1Γ
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1 

Επαναφορτιζόμενο 

Δραπανοκατσάβιδο (Μπαταρία 
Λιθίου 18V) 

ΤΕΜ 
 

1 
 

2 Εργαλεία για βαψιμο ΤΕΜ 
 

10 
 

3 Πινέλα για βάψιμο ΤΕΜ 
 

8 
 

4 Οικοδομικό Καρότσι ΤΕΜ 
 

1 
 

5 
Σέτ Πολύγωνα από 6-32  (Chrome - 

Vanadium) 
ΤΕΜ 

 
1 

 

6 Πιστόλι σιλικόνης ΤΕΜ 
 

3 
 

7 Πένσα 180mm ΤΕΜ 
 

5 
 

8 
Μεταλλική Σκούπα Φυλλώματος 

κομπλέ 
ΤΕΜ 

 
100 

 

9 Ψαλίδι Χειρός (Κλαδευτήρι) ΤΕΜ 
 

30 
 

10 Ψαλίδι Χειρός (Κλαδευτήρι) ΤΕΜ 
 

7 
 

11 Κοπτάκια ΤΕΜ 
 

15 
 

12 
 Οικοδομικό Σύρμα (Μαύρο Νο 7 

1,3mm) 
ΤΕΜ  

 
20 

 

13 Γερμανικό Κλειδί Νο 6-7 ΤΕΜ 
 

20 
 

14 Μυτοτσίμπιδο Ίσιο ΤΕΜ 
 

4 
 

15 Μυτοτσίμπιδο Σπαστό ΤΕΜ 
 

4 
 

16 Κλειδιά εξάγωνα ΣΕΤ 10 ΤΜΧ 
 

2 
 

17 
Σέτ Γερμανοπολύγωνο από 8-24 

(Chrome - Vanadium) 
ΤΕΜ 

 
2 

 

18 Ψαλίδι με Κοντάρι ΤΕΜ 
 

2 
 

19 
Δίσκος Κοπής CD Mετάλου 

(115x22,2) 
ΤΕΜ 

 
4 

 

20 
Δίσκος Λείανσης Mετάλου 

(115x6x22,5) 
ΤΕΜ 

 
4 

 

21 Δίσκος Κοπής  Mετάλου (115x3x22,2) TEM 
 

4 
 

22 Πριτσιναδόρος ΤΕΜ 
 

2 
 

23 
Δίσκος Τροχίσματος Αλυσίδων 

(145x3x22) 
TEM 

 
2 

 

24 Πλαγιοκόφτης 160 mm ΤΕΜ 
 

2 
 

25 Καρυδάκια 6-20 ΤΕΜ 
 

2 
 

26 Πλαγιοκόφτης 190μμ με λαβή TEM 
 

3 
 

ΑΔΑ: Ψ5ΗΙΩΗ3-Ο1Γ
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27 Σετ Τρυπάνια Σιδήρου (3mm-10mm)  ΣΕΤ 8 ΤΜΧ 
 

2 
 

28 
Σέτ Καρυδάκια από 7-3   (Chrome - 

Vanadium) 
ΤΕΜ 

 
3 

 

29 Φτυάρι Κομπλέ ΤΕΜ 
 

10 
 

30 Τσάπα Κομπλέ ΤΕΜ 
 

10 
 

31 Τσουγκράνα Κομπλέ ΤΕΜ 
 

10 
 

32 Σετ Ζουμπάδων Εκτόνωσης ΣΕΤ 4 ΤΜΧ 
 

2 
 

33 Σετ κατσαβίδια αστέρι ΣΕΤ 6 ΤΜΧ 
 

2 
 

34 Κλειδιά γερμανικά ΣΕΤ 8 ΤΜΧ 
 

2 
 

35 Μετροταινίες 5m x12,7 mm ΤΕΜ 
 

2 
 

36 Μετροταινίες 8m x 25 mm ΤΕΜ 
 

2 
 

46 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΕΜ 
 

50.00 
 

  
ΑΦΑΛΟΥΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΞΥΛΟΥ 

ΠΟΡΤΑΣ 
ΤΕΜ 

 
10.00 

 

  
ΑΦΑΛΟΥΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ  ΠΟΡΤΑΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΤΕΜ 

 
10.00 

 

  ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΤΕΜ 
 

20.00 
 

  ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΕΜ 
 

20.00 
 

  ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ ΤΕΜ 
 

20.00 
 

  ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΕΜ 
 

20.00 
 

  
ΚΑΡΟΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΠΑΓΑΚΙΑ 4,6Χ8 

(200τμχ) 
ΤΕΜ 

 
2.00 

 

  ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΚΟ 200μλ ΤΕΜ 
 

10.00 
 

  ΟΥΠΑ Νο4 κουτι 100τεμ ΤΕΜ 
 

4.00 
 

  ΟΥΠΑ Νο6κουτι 100τεμ ΤΕΜ 
 

4.00 
 

  
ΛΑΜΑΚΙ 60/100/120/200 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 

(100τεμ) 
ΤΕΜ 

 
4.00 

 

  ΚΟΛΛΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟ ΤΕΜ 
 

20.00 
 

  ΚΟΛΛΕΣ ΓΙΑ ΞΥΛΟ ΤΕΜ 
 

20.00 
 

  ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΕΜ 
 

1.00 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 
 

Φ.Π.Α.24% 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 

 

ΑΔΑ: Ψ5ΗΙΩΗ3-Ο1Γ
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Στους παραπάνω πίνακες θα πρέπει να δοθεί η προσφορά για το ένα (1) έτος.  

 

Προσφορά για τα δύο (2) έτη:………………………………………………………………………. 

 

Ολογράφως η οικονομική προσφορά: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ημερομηνία: ……………………. 

  Ο Προσφέρων 

 

(Σφραγίδα-Υπογραφή) 

 

                                                           
i
 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το 

σύνολο αυτών 

ii
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 

επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών 

και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 
εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του 
ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

v
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους 

σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 

Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις 

ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες.” 

vi
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' 

εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας 

ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

vii
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

viii
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

ix
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 

στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007(ΦΕΚ 
103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» 

(αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
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x
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε 

την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xi
 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την 

απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xii
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 

2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α)“Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiii
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 

2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 

την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε 

στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των 

θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xiv
 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii
 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή 

ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν 

λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xix
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xx
 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 

παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxi
 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 

δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών 

εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό 

που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 

χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 

73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiv
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα 

έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxv
 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 

2016/7) 

xxvi
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvii
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 

68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxviii
 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxix
 Πρβλ άρθρο 48. 
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xxx

  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxi
 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να 

συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxii
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία 

έτη. 

xxxiii
 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς 

πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xxxiv
 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να 

συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xxxv
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxvi
 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για 

την εν λόγω πρόσβαση. 
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