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Η

 Συνεδρίαση /19-06-2017 

                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 122/2017 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Όρων ∆ιακήρυξης Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού , µελέτης τεχνικών 

προδιαγραφών για την "Προµήθεια αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου ,διάρκειας ενός 

έτους από την υπογραφή της σύµβασης , για τις ανάγκες του ∆ήµου Καισαριανής 

,των σχολικών επιτροπών , του ΝΠ∆∆ «Λεωνίδας Μανωλίδης », του ΝΠΙ∆  

Κ.Ε.∆Η.Κ & της ∆οµής «Κέντρου Κοινότητας» του ∆ήµου Καισαριανής", 

(προϋπολογισµού 60.232,28€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α) καθώς και έγκριση 

διάθεσης της σχετικής πίστωσης. 

 

Πρακτικό της µε αριθµό 16ης/2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  

Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 19
η
  του µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ έτους 2017 ηµέρα 

ΤΡΙΤΗ και ώρα. 13.30µ.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου Καισαριανής,  

συνήλθε σε τακτική δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την 

µε  αριθµό πρωτ. 7247/15-06-2017 έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου  η οποία 

επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα,  σύµφωνα µε τις διατάξεις  των άρθρων 67 παρ. 

4 και 75 , του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει. 

 

∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-

Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) µέλη. 

Ονοµαστικά οι:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  

Σταµέλος Ηλίας  Πρόεδρος-∆ήµαρχος   

1.Πολυχρονάκης Συµεών  

2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

3.Γεωργοπούλου  Κανέλα 

4.Περρής Ιωάννης 

5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 

6.Καµπάκας Αντώνιος 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 

Σ.Φιλοπούλου. 

Ο κ. Πρόεδρος – ∆ήµαρχος   ο οποίος εισηγείται το  1
ο
  θέµα της ηµερήσιας διάταξης 

θέτει υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση  της προϊσταµένης 

τµήµατος λογιστηρίου  κ. Σκαροπούλου Ε. του ∆ήµου  η οποία έχει ως εξής:



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                              ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 & ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

 

 

  
 

Όροι Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια 
αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου, διάρκειας ενός έτους από 

την υπογραφή της σύμβασης, για τις ανάγκες του Δήμου 
Καισαριανής, των Σχολικών του Επιτροπών, του ΝΠΔΔ 

«Λεωνίδας Μανωλίδης», του ΝΠΙΔ Κ.Ε.ΔΗ.Κ & της Δομής « 
Κέντρου Κοινότητας» του Δήμου Καισαριανής.” 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.232,28€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%) 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΟΜΑ∆Α 1 + ΟΜΑ∆Α 2 + ΟΜΑ∆Α 3 + ΟΜΑ∆Α 4 
+ ΟΜΑ∆Α 5 + ΟΜΑ∆Α 6 + ΟΜΑ∆Α 7 

48.574,42€ 

Φ.Π.Α. 24% 11.657,86€ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (µε Φ.Π.Α.) 60.232,28€ 

 
CPV: 39830000-9 



1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυµία ∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

Ταχυδροµική διεύθυνση ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 & ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Πόλη ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 

Ταχυδροµικός Κωδικός 16121 

Χώρα ΕΛΛΑ∆Α 

Τηλέφωνο 2107292601 

Φαξ 2107291621 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο  karagiorgi@kessariani.gr 

Αρµόδιος για πληροφορίες ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.kessariani.gr 

 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι o Δήμος Καισαριανής  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ, , το 

ΝΠΔΔ «Λ.Μανωλίδης», το ΝΠΙΔ «ΚΕΔΗΚ» και οι Σχολικές Επιτροπές.  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

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

πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου www.kessariani.gr 

β) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό στο Δημαρχείο 

Καισαριανής: Βρυούλων 125 & Κλαζομενών Τ.Κ. 161 21, τηλέφωνο:2132010758, Fax: 210 7292621, e-mail: 

karagiorgi@kessariani.gr, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης. 

γ) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως στο Δημαρχιακό κατάστημα. 

 



1.2 Στοιχεία Διαδικασίας- Χρηματοδότηση 

 

 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία του συνοπτικού δ/σμου του άρθρου 117 του ν. 4412/16.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Καισαριανής,  το ΝΠ∆∆ « Λ. 
Μανωλίδης » και το ΝΠΙ∆ « ΚΕ∆ΗΚ » και οι Σχολικές Επιτροπές από ιδίους πόρους και για την 

Δομή Κεντρό Κοινότητας χρηματοδότηση του Δήμου από Ε.Ε.  

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου προϋπολογίστηκε στο ποσό των 

60.232,28€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς  του 

οικονομικού έτους 2017  και τους αντίστοιχους των υπό έγκριση των προϋπολογισμών οικονομικού έτους 

2018. 

 

•••• Από τακτικούς πόρους του ΝΠΔΔ «Λ. Μανωλίδης», συνολικού ύψους 20.585,07 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% βαρύνοντας την εγγεγραμμένη πίστωση στον κωδικός εξόδων : 

Κ.Α :15.6634 

•••• Από τακτικούς πόρους του ΝΠΙΔ «ΚΕΔΗΚ», συνολικού ύψους 21.030,95 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24% βαρύνοντας την εγγεγραμμένη πίστωση στον κωδικό εξόδων : Κ.Α :64 

•••• Από τακτικούς πόρους των Σχολικών Επιτροπών, συνολικού ύψους 12.574,93 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% βαρύνοντας την εγγεγραμμένη πίστωση στον κωδικό εξόδων 

•••• Από τακτικούς πόρους του Δήμου Καισαριανής, συνολικού ύψους 3.670,46 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% βαρύνει την με Κ.Α. :10/20/35/45.6634.0001 σχετική πίστωση 

του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017  του  Δήμου Καισαριανής.  

•••• Η δαπάνη για την Δομή Κέντρο Κοινότητας ύψους 2.370,88 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

βαρύνει την με Κ.Α. :60.6634.0001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 

2017  του Δήμου Καισαριανής και χρηματοδοτείται από Ε.Ε  

 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι : “Προμήθεια αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου, διάρκειας ενός έτους από 

την υπογραφή της σύμβασης, για τις ανάγκες του Δήμου Καισαριανής, των Σχολικών του Επιτροπών, του 

ΝΠΔΔ «Λεωνίδας Μανωλίδης», του ΝΠΙΔ Κ.Ε.ΔΗ.Κ & της Δομής « Κέντρου Κοινότητας» του Δήμου 

Καισαριανής.” 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) :  
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CPV 

 

 

 

 

  ΟΜΑΔΑ 1: ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ      

1 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ WC 45x55 περίπου με όγκο 25 Λίτρα 
σε Ρολό των 100 ΤΕΜ. Από Παρθένο υλικό 100% με αστεροειδές 

κλείσιμο στον πάτο για μεγαλύτερη ασφάλεια. Κατάλληλο για 

τους κάδους γραφείων  &  wc. 

ΣΥΣΚ. 1055 1,10 € 1.160,50 € 
1964000

0-4 

2 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  με κορδόνι υψηλής ποιότητας και 

αντοχής για κάθε χρήση. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 70x100 περίπου, 100 
Λίτρων. Η συσκευασία  είναι ρολό των δέκα (10) Τεμαχίων. 

ΣΥΣΚ. 400 1,25 € 500,00 € 
1964000

0-4 

3 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ υψηλής ποιότητας και αντοχής για 

κάθε χρήση με όγκο 60 Λίτρων. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 65X85  περίπου 13 
τεμάχια/κιλό 

Kgr 923 1,45 € 1.338,35 € 
1964000

0-4 

4 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 80x110 υψηλής ποιότητας και  

αντοχής για κάθε χρήση για όγκο 140 Λίτρων  περίπου 7-8 
τεμάχια/κιλό 

Kgr 1435 1,45 € 2.080,75 € 
1964000

0-4 

5 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ-ΤΣΑΝΤΕΣ (SUPER MARKET) No 60, ΜΠΛΕ 38cm 
περίπου 145 τμχ/Kgr 

Kgr 40 2,50 € 100,00 € 
1964000

0-4 

 

   

Σύνολο  
(προ 

ΦΠΑ) 
5.179,60 €  

 
   

ΦΠΑ 
24% 

1.243,10 €  

    Σύνολο 6.422,70 €  

 

 

 

 

 

 

      

 ΟΜΑΔΑ 2: ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙΑ      

1 

ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 1250 ml. Συμπυκνωμένο διάλυμα 

υποχλωριώδους νατρίου, με καθαριστικές - απολυμαντικές 

ιδιότητες και περιεκτικότητα τουλάχιστον 4% κ.ο. σε ενεργό 

χλώριο (Na). Συσκευασία: Πλαστική φιάλη, πάνω στην οποία θα 

αναγράφονται οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας. 

ΤΕΜ 60 1,13 € 67,80 € 
3982100

0-3 

2 

ΧΛΩΡΙΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4L. Λευκαντικό και απολυμαντικό 

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

έχει το δυνατόν ευχάριστη και διακριτική οσμή, σε συσκευασία 

των 4 λίτρων και να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και 

λήξης. Επίσης η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες 

χρήσεως, οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδειας κυκλοφορίας του 

προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

ΣΥΣΚ. 709 2,20 € 1.559,80 € 
3982100

0-3 

3 
Χλωρίνη πολλαπλών χρήσεων σε ΣΠΡΕΥ, χωρητικότητας 750 ml, 
για απολύμανση και καθαριότητα. 

  35 2,50 € 87,50 € 
3982100

0-3 

4 

ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ ΦΙΑΛΗ 500ml. Το υδροχλωρικό οξύ υδατικό 

διάλυμα του αέριου υδροχλωρίου με το οποίο έχει και τον ίδιο 

χημικό τύπο, HCl. Είναι ανόργανο ισχυρό οξύ, πολύ διαβρωτικό. 

ΤΕΜ 60 0,30 € 18,00 € 
3982100

0-3 



5 

ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ 4L. Υγρό 

καθαριστικό απορρυπαντικό χαμηλού αφρισμού κατάλληλο για 

όλες τις επιφάνειες που πλένονται. Κατάλληλο για επιφάνειες 

από: ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, φορμάϊκες, πλακάκια δαπέδου, 

μάρμαρα, τοίχους κ.λ.π. Δεν θα πρέπει να αφήνει ίζημα, να έχει 

ευχάριστη και διακριτική οσμή. Θα πρέπει να περιέχει ενεργά 

επιφανειοδραστικά min 5%, να περιέχει σαπούνι min 0,8% και να 

περιέχει διαλύτη min 4%. Πλαστική φιάλη 4 λίτρων πάνω στην 

οποία θα αναγράφονται οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας. 

TEM 612 4,50 € 2.754,00 € 
3982100

0-3 

6 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 750ml ΑΝΤΛΙΑ-ΣΠΡΕΥ. 
Καθαριστικό απορρυπαντικό, κατάλληλο για όλες τις γυάλινες 

επιφάνειες που πλένονται, όπως τζάμια, βιτρίνες , παράθυρα, 

παρμπρίζ και τζάμια αυτοκινήτων κ.λ.π. Να απομακρύνει σκόνη, 

λεκέδες, στίγματα και δακτυλιές. Να μην αφήνει ίχνη, θαμπάδες 

και υπολείμματα. Συσκευασία σε πλαστική φιάλη με μηχανισμό 

ΣΠΡΕΥ. 

ΤΕΜ 135 1,22 € 164,70 € 
3982100

0-3 

7 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 ΛΙΤΡΑ. Καθαριστικό 

απορρυπαντικό, κατάλληλο για όλες τις γυάλινες επιφάνειες που 

πλένονται, όπως τζάμια, βιτρίνες , παράθυρα, παρμπρίζ και 

τζάμια αυτοκινήτων κ.λ.π. Να απομακρύνει σκόνη, λεκέδες, 

στίγματα και δακτυλιές. Να μην αφήνει ίχνη, θαμπάδες και 

υπολείμματα. Συσκευασία σε πλαστική φιάλη με οδηγίες 

χρήσεως, οδηγίες προφύλαξης και αρ. Αδείας κυκλοφορίας του 

προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

TEM 121 4,50 € 544,50 € 
3982100

0-3 

8 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΟ 500 ΓΡΑΜ. Καθαριστικό σε 

μορφή σκόνης για όλες τις επιφάνειες εσωτερικών χώρων, 

αρωματικό, να απομακρύνει δύσκολους ρύπους οργανικής και 

ανόργανης φύσης, λίπη . Να ξεπλένεται εύκολα και να μην 

προκαλεί φθορές στις επιφάνειες. Με επιφανειοδραστικές 

ουσίες, λεπτούς κόκκους και σάπωνες. 

ΤΕΜ 146 1,2 175,20 € 
3982100

0-3 

9 

ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΟ 500 ML. Καθαριστικό σε 

μορφή κρέμας για όλες τις επιφάνειες εσωτερικών χώρων, 

παχύρρευστο, αρωματικό, να απομακρύνει δύσκολους ρύπους 

οργανικής και ανόργανης φύσης, λίπη. Να ξεπλένεται εύκολα και 

να μην προκαλεί φθορές στις επιφάνειες. Με 

επιφανειοδραστικές ουσίες, λεπτούς κόκκους και σάπωνες. 

TEM 250 1,50 € 375,00 € 
3982100

0-3 

10 

ΠΑΠΙ ΓΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑ 750 ml. Καθαριστικό σε υγρή μορφή να 

απομακρύνει δύσκολους ρύπους οργανικής και ανόργανης 

φύσης, λίπη. Υγρό καθαριστικό απορρυπαντικό χαμηλού 

αφρισμού κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες που χρήζουν 

σχετικής υγιεινής, συμπυκνωμένο με γυαλιστικά στοιχεία. Σε 

συσκευασία: Πλαστική φιάλη των 750ml. 

ΤΕΜ 220 1,50 € 330,00 € 
3983160

0-2 

11 ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ WC Λεκάνης block 1τεμ 30gr ΤΕΜ 200 0,50 € 100,00 € 
3981110

0-1 

12 

Σπρέι απολύμανσης για πάγκους κουζίνας 750ml. Με ενεργό 

Οξυγόνο. Να αντιμετωπίζει τη βρωμιά, το 99,9% των 

βακτηριδίων, συμπεριλαμβανομένου του E. coli και του ιού της 

γρίπης (H1N1). 

ΤΕΜ 20 2,25 € 45,00 € 
3982100

0-3 

13 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΙΠΟΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ  ΦΟΥΡΝΟΥΣ  ΚΑΙ ΕΣΤΙΕΣ 
500mL.  Ισχυρό καθαριστικό υγρό που διαλύει τα καμένα λίπη 

στη στιγμή από φούρνους, ταψιά, σκεύη κουζίνας. Ειδικής 

σύνθεσης αλκαλικό απορρυπαντικό υγρό. Αποτελεσματικό σε 

καμένα λίπη. 

ΤΕΜ 51 2,00 € 102,00 € 
3983110

0-7 

14 ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 500mL. ΤΕΜ 715 1,50 € 1.072,50 € 
3982100

0-3 



15 

ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 2 ΛΙΤΡΩΝ. Περιέχει ενεργά συστατικά 

βιοδιασπώμενα ώστε να μην επιβαρύνει το υδάτινο περιβάλλον. 

Συσκευασμένο σε ειδικά μελετημένες συσκευασίες ώστε να είναι 

100% ανακυκλώσιμες και ασφαλείς για το χρήστη, να είναι φιλικό 

με την επιδερμίδα, υποαλλεργικό και να μην προκαλεί 

ερεθισμούς , να προσφέρει απαλότητα στα ρούχα. Σε 
συσκευασία των 2lit. 

ΤΕΜ 400 2,10 € 840,00 € 
3363120

0-4 

16 

ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 500ml  (Υγρό κρεμοσάπουνο 

με ουδέτερο PH, σε συσκευασία με αντλία 500ml, με γλυκερίνη 

και απαλά αρώματα). Τα συστατικά του στοιχεία να είναι 

οικολογικά και βιοδιασπώμενα. 

ΤΕΜ 101 1,20 € 121,20 € 
3983100

0-6 

17 

ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 LT  (Υγρό κρεμοσάπουνο με ουδέτερο 

PH, σε επαγγελματική συσκευασία 4 λίτρων με γλυκερίνη και 

απαλά αρώματα). Τα συστατικά του στοιχεία να είναι οικολογικά 

και βιοδιασπώμενα. Συσκευασία 4L. 

ΤΕΜ 432 3,65 € 1.576,80 € 
3983100

0-6 

18 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 125gr με αντλία. Απολυμαντικό-

Βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο, ιοκτόνο,  ελεύθερο 

αλδεϋδών σε υγρή μορφή για την απολύμανση χεριού. 

Συσκευασία σε πλαστικό δοχείο με αντλία. 

ΤΕΜ 10 2,60 € 26,00 € 
3374130

0-9 

19 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ 70% αιθυλική αλκοόλη, 
1000ml. Συσκευασία φιάλης 1000Ml με αντλία για άμεση χρήση. 

ΤΕΜ 135 7,18 969,30 € 
3374110

0-7 

20 
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΠΛΕ 430 ml 93°.  Συσκευασία 

περίπου 430ml, 93ο αλκοολικών βαθμών, για γενική χρήση. 
ΤΕΜ 12 1,00 € 12,00 € 

2432250

0-2 

21 
ΛΟΣΙΟΝ  ΑΛΚΟΟΛΗΣ  500ml. Αλκοολούχα Λοσιόν 95º.  

Συσκευασία περίπου 500ml, για γενική χρήση. 
ΤΕΜ 50 0,95 47,50 € 

2432232

0-6 

22 

ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4LT.  Υγρό απορρυπαντικό κατάλληλο για πλύσιμο 

πιάτων, ποτηριών, σκευών, κατσαρόλες και μαχαιροπήρουνα στο 

χέρι. Περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά συστατικά και 

γλυκερίνη. Να περιέχει ανιονικά επιφανειοδραστικά min 16% , 

μη ιονικά min 2%, NaOH min 8%, pH υδατικού διαλύματος 1%, 

ειδικής σύνθεσης που να βοηθά στον καθαρισμό ρύπων κάθε 

μορφής (τσάι, λίπη , αίμα καφές, αυγά κ.λ.π.). Τα δε συστατικά 

του στοιχεία να είναι οικολογικά και βιοδιασπώμενα. 

Συμπυκνωμένο, υψηλής περιεκτικότητας σε ενεργά συστατικά. 

Υψηλού σταθερού αφρισμού, ουδέτερου PH. 

TEM 386 3,30 € 1.273,80 € 
3983200

0-3 

23 

ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 500ml με αντλία.  Υγρό απορρυπαντικό κατάλληλο 

για πλύσιμο πιάτων, ποτηριών, σκευών, κατσαρόλες και 

μαχαιροπήρουνα στο χέρι. Περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά 

συστατικά και γλυκερίνη. Να περιέχει ανιονικά 

επιφανειοδραστικά min 16% , μη ιονικά min 2%, NaOH min 8%, 

pH υδατικού διαλύματος 1%, ειδικής σύνθεσης που να βοηθά 

στον καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής (τσάι, λίπη , αίμα καφές, 

αυγά κ.λ.π.). Τα δε συστατικά του στοιχεία να είναι οικολογικά 

και βιοδιασπώμενα. Συμπυκνωμένο, υψηλής περιεκτικότητας σε 

ενεργά συστατικά. Υψηλού σταθερού αφρισμού, ουδέτερου PH. 

Διαθέτει πλαστική αντλία. 

ΤΕΜ 124 0,98 € 121,52 € 
3983200

0-3 

24 

ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (ΣΥΣΚ. 30 ΤΕΜ) Ταμπλέτες 

πιάτων, έχουν ειδική σύνθεση που απομακρύνουν και τους 

δυσκολότερους λεκέδες. Προσφέρει λάμψη στα ανοξείδωτα 

σκεύη. Προστατεύει το πλυντήριο από τα άλατα. 

ΤΕΜ 250 5,85 1.462,50 € 
3983121

0-1 

25 

ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ  4 LT. Υγρό απορρυπαντικό 

πλυντηρίου πιάτων, με ενεργά συστατικά που διαλύουν τα λίπη 

και τις πρωτεΐνες. Συσκευασία 4 λίτρων. 
TEM 75 6,17 € 462,75 € 

3983121

0-1 

26 

ΥΓΡΟ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ  4 LT. Υγρό, με ειδική 

σύνθεση για να βοηθά το στέγνωμα και να προστατεύει το 

πλυντήριο, να περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά (4lt). 

TEM 65 7,90 € 513,50 € 
3983121

0-1 



27 

ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 54 ΜΕΖΟΥΡΕΣ. Σκόνη 

πλυντηρίου, που να διαλύεται εύκολα και πλήρως, να 

εξασφαλίζει καθαριότητα και λάμψη στα ρούχα, να περιέχει 

ενεργά τασιενεργά συστατικά βιοδιασπώμενα ώστε να μην 

επιβαρύνει το υδάτινο περιβάλλον, να μην περιέχει βόριο και 

φωσφορικά. Να μην προκαλεί φθορές στις ίνες των ρούχων, να 

πλένει αποτελεσματικά και στους 30 βαθμούς . Να είναι σε 

χάρτινη συσκευασία όπου θα έχει οδηγίες χρήσης. 

ΤΕΜ 80 7,80 € 624,00 € 
3983120

0-8 

    
Σύνολο 

 (προ 
ΦΠΑ) 

15.446,87 
€ 

 

    
ΦΠΑ 
24% 

3.707,25 €  

    
Σύνολο 

19.154,12 
€ 

 

       

 ΟΜΑΔΑ 3: ΧΑΡΤΙΚΑ      

1 

ΧEIΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΛΕΥΚΗ Ζ-Ζ. ΚΙΒΩΤΙΟ 4000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ. 

Χαρτοπετσέτες ζικ-ζακ, 200 φύλλων, λευκές επαγγελματικού 

τύπου. Μαλακή και απορροφητική από καθαρή χαρτομάζα από 

100% λευκασμένο χημικό πολτό. Δίφυλλη γκοφρέ διαστάσεων 

25cm X 23cm με απόκλιση +/- 5%. Σε συσκευασία πακέτου με 

πλαστικό περίβλημα. Κιβώτιο με 20 πακέτα x200φύλλα 

(4000φύλλα ανά κιβώτιο). 

ΚΙΒ 84 12,00 € 1.008,00 € 
3376300

0-6 

2 

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 24x24 ΛΕΥΚΕΣ ΜΑΛΑΚΕΣ. Από 

λευκασμένο πρωτογενή χημικό πολτό 90% και μηχανικό 10% (με 

απόκλιση +/- 10%). Διάσταση: 24cm X24cm με απόκλιση +/- 5%. 

Συσκευασία με πλαστικό περίβλημα σε χαρτοκιβώτιο.%. Σε 

συσκευασία πακέτου με πλαστικό περίβλημα. Κιβώτιο με 20 

πακέτα x200φύλλα (4000φύλλα ανά κιβώτιο). 

ΚΙΒ 21 1,80 € 37,80 € 
3376400

0-3 

3 

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ 14CM X14CM 100 ΤΕΜ. Από 

λευκασμένο πρωτογενή χημικό πολτό 90% και μηχανικό 10% (με 

απόκλιση +/- 10%). Διάσταση: 14cm X14cm με απόκλιση +/- 5%. 

Συσκευασία με πλαστικό περίβλημα 

ΣΥΣΚ. 250 0,67 € 167,50 € 
3376400

0-3 

4 
ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ 100 ΤΕΜ. Χαρτομάντιλα δίφυλλα, από 

λευκασμένο χαρτοπολτό 100%, κουτί των 100τμχ. 
ΤΕΜ 700 0,53 € 371,00 € 

3376000

0-5 

5 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΥΚΟ 26m περίπου (12 TEMAXIA). Απορροφητικά 

από 100% λευκασμένο πολτό, (με απόκλιση +/- 10%), διπλό 

φύλλο, γκοφρέ ή λείο, των 150gr το κάθε ρολό, με απόκλιση + /- 

10%. Συσκευασία σε πλαστικό περίβλημα των 12 ρολών. 

ΣΥΣΚ 932 3,19 € 2.973,08 € 
3376100

0-2 

6 

ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1000gr. Δίφυλλο/Γκοφρέ. Μέτρα: 100. 
Βάρος ρολού: 950gr (±5% )Χαρτί κουζίνας από 100% 
λευκασμένο χαρτοπολτό.  Extra απορροφητικό και ανθεκτικό 

ρολό χαρτιού κατάλληλο για όλες της εργασίες σπιτιού και 

επιχείρησης. Δεν αφήνει χνούδι. 

ΤΕΜ 1520 2,20 € 3.344,00 € 
3376100

0-2 

7 

ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ σε διάσταση 22Χ14. Συσκευασία 3 τεμαχίων 

των 72 μωρομάντηλα η κάθε μία. Αντισηπτικά απολυμαντικά  με 

χαμομήλι για βρέφη. Υποαλλεργικό προϊόν 100%, με ουδέτερο 

PH, χωρίς οινόπνευμα. 

ΣΥΣΚ 360 3,99 € 1.436,40 € 
3375000

0-2 

8 

ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΑ 1m Χ1m ΛΕΥΚΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 150 ΤΕΜ.  
ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ 1,00Μ Χ 1,00Μ. Τραπεζομάντιλα χάρτινα με 

πλαστική επένδυση στο κάτω μέρος σε συσκευασία των 150 

τεμαχίων. 

TEM 30 9,19 € 275,70 € 
3375100

0-9 

    
Σύνολο 

 (προ 
ΦΠΑ) 

9.613,48 €  

    ΦΠΑ 2.307,24 €  



24% 

    
Σύνολο 

11.920,72 
€ 

 

       

 ΟΜΑΔΑ 4: ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΑ, ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ κ.α.      

1 

ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 80m x 29cm με κόφτη. Κλασικό 

αλουμινόχαρτο να προστατεύει αποτελεσματικά τα τρόφιμά από 

το φως και τις οσμές . Σε ρολό των 80 μέτρων x 39cm αλουμινίου 

υψηλής αντοχής και ποιότητας να διαθέτει το ιδανικό πάχος για 

να μη σκίζεται και να μην τσακίζει, να χρησιμοποιείται και από τις 

δύο πλευρές ματ και γυαλιστερή. 

TEM 110 4,28 € 470,80 € 
3782390

0-2 

2 

ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 8Μ. Λαδόχαρτο, χαρτί ψησίματος. Να 

διαθέτει εξαιρετικές αντικολλητικές ιδιότητες και μεγάλες 

αντοχές σε υψηλές θερμοκρασίες (μέχρι και 200οC. 50 μέτρα Χ 

38 εκατοστά. Προστατεύει τα φαγητά καθώς δεν κολλάει πάνω 

τους κατά το ψήσιμο. 

TEM 66 0,83 € 54,78 € 
3782300

0-3 

3 

ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 100m X 30 cm Συσκευασίας Τροφίμων.  

Ιδανική για τη συντήρηση των τροφίμων μέσα και έξω από το 

ψυγείο. Να διαθέτει μεγάλη ελαστικότητα και εφαρμόζει σε όλα 

τα σκεύη, να είναι κατάλληλη για επαφή με όλα τα τρόφιμα, 

ακόμη και σε 100% αμιγές λίπος, να είναι κατάλληλη για χρήση 

στην κατάψυξη σε θερμοκρασίες έως-30°C. Διαστάσεων 45cm σε 
συσκευασία των 100μ. 

ΤΕΜ 81 1,84 € 149,04 € 
4417600

0-4 

4 ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΡΟΛΛΑ 1500m x 35 cm Συσκευασίας Τροφίμων. ΤΕΜ 10 23,10 € 231,00 € 
4417600

0-4 

5 
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΔΙΑΦΑΝΟ 
διαστάσεις 24cm X 40cm. Πολυαιθυλενίου HDPE. 

Kgr 10 4,30 € 43,00 € 
1893000

0-7 

6 
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (POLYBAG) ΔΙΑΦΑΝΟ διαστάσεις 24cm 
X 35cm. Συσκευασία 50τεμ 

ΤΕΜ 20 0,42 € 8,40 € 
1893710

0-7 

7 Τσέρκι για σακουλάκια τροφίμων 10cm πακέτο 1000τεμ. ΣΥΣΚ. 3 3,50 € 10,50 € 
1893710

0-7 

    
Σύνολο  

(προ 
ΦΠΑ) 

967,52 €  

    
ΦΠΑ 
24% 

232,20 €  

    Σύνολο 1.199,72 €  

 

 

 

 

 

 

 

      

 

ΟΜΑΔΑ 5: ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΦΕ & ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ.     

1 
ΠΟΤΗΡΙ ΧΑΡΤΙΝΟ ΖΕΣΤΟΥ 12 ΟΖ ΤΕΜ 50. Ποτήρια χάρτινα 2πλής 

επίστρωσης για ζεστά ροφήματα. 
ΣΥΣΚ. 340 1,34 € 455,60 € 

3322112

3-5 

2 
ΠΟΤΗΡΙ ΧΑΡΤΙΝΟ ΖΕΣΤΟΥ 4 ΟΖ ΤΕΜ 100. Ποτήρια χάρτινα 2πλής 

επίστρωσης για ζεστά ροφήματα. 
ΣΥΣΚ. 210 1,34 € 281,40 € 

3322112

3-5 

3 
ΠΟΤΗΡΙ ΧΑΡΤΙΝΟ ΖΕΣΤΟΥ 8 ΟΖ ΤΕΜ 50. Ποτήρια χάρτινα 2πλής 

επίστρωσης για ζεστά ροφήματα. 
ΣΥΣΚ. 680 1,34 € 911,20 € 

3322112

3-5 



4 

ΠΟΤΗΡΙ ΝΕΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ 250 ML 50 ΤΕΜ. Ποτήρια 

πλαστικά νερού μεγάλα, ποτήρια από (πολυεστέρα) PET, 250ml , 

κατάλληλο για τρόφιμα, μη τοξικό, σε συσκευασία των 50τμχ. Με 

θερμική αντοχή μέχρι 120 βαθμούς Κελσίου. 

ΣΥΣΚ. 2570 1,34 € 3.443,80 € 
3322112

3-5 

5 
ΠΟΤΗΡΙ ΦΡΑΠΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 350 ML 50 ΤΕΜ. Ποτήρια πλαστικά 

των 350ml 12 ΟΖ σε συσκευασία των 50 τεμαχίων. 
ΣΥΣΚ. 960 1,34 € 1.286,40 € 

3322112

3-5 

6 

ΠΙΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΑ 20 ΤΕΜ. Πλαστικό πιάτο 

στρογγυλό, μίας χρήσης, κατάλληλο για τρόφιμα, μη τοξικά 

Πακέτο των 20τμχ. 

ΣΥΣΚ. 210 1,34 € 281,40 € 
3922122

0-5 

7 

ΠΙΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑ 20 ΤΕΜ. Πλαστικό πιάτο 

στρογγυλό, μίας χρήσης, κατάλληλο για τρόφιμα, μη τοξικά 

Πακέτο των 20τμχ. 

ΣΥΣΚ. 210 1,34 € 281,40 € 
3922122

0-5 

8 

ΠΙΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΑ 20 ΤΕΜ. Πλαστικό πιάτο στρογγυλό, 

μίας χρήσης, κατάλληλο για τρόφιμα, μη τοξικά. Πακέτο των 

20τμχ. 

ΣΥΣΚ. 383 1,34 € 513,22 € 
3922122

0-5 

9 ΚΟΥΤΑΛΙΑ/ΠΙΡΟΥΝΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜ. ΣΥΣΚ. 520 1,34 € 696,80 € 
3922211

0-8 

10 ΚΟΥΤΑΛΙΑ/ΠΙΡΟΥΝΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜ. ΣΥΣΚ. 165 1,34 € 221,10 € 
3922211

0-8 

11 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΟΥΒΕΡ (ΠΙΡΟΥΝΙ-ΜΑΧΑΙΡΙ-ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ) 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜ. 

ΣΥΣΚ. 69 1,34 € 92,46 € 
3922211

0-8 

12 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΟΥΒΕΡ (ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΥΤΑΛΙ-ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ) 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜ. 

ΣΥΣΚ. 20 1,34 € 26,80 € 
3922211

0-8 

13 ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΝΤΥΜΕΝΑ ΦΡΑΠΕ 1000 ΤΕΜ. ΣΥΣΚ. 23 1,34 € 30,82 € 
1952000

0-7 

14 ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΝΤΥΜΕΝΑ ΦΡΕΝΤΟ 1000 ΤΕΜ. ΣΥΣΚ. 26 1,34 € 34,84 € 
1952000

0-7 

15 
ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΓΡΑΝΙΤΑΣ (ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ) ΝΤΥΜΜΕΝΑ 
1000ΤΕΜ 

ΣΥΣΚ. 4 1,34 € 5,36 € 
1952000

0-7 

16 ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΙΑ  1000 TEM  για  καφέ ή ρόφημα. ΣΥΣΚ. 15 1,34 € 20,10 € 
1952000

0-7 

17 
ΚΑΠΑΚΙ ΠΙΠΙΛΑ 16 ΟΖ  100 ΤΕΜ. Ειδικό πλαστικό καπάκι 

κατάλληλο για τρόφιμα για ποτήρι 16 ΟΖ. 
ΣΥΣΚ. 41 1,34 € 54,94 € 

4461835

0-3 

18 
ΚΑΠΑΚΙ ΠΙΠΙΛΑ 8-10 ΟΖ  100 ΤΕΜ. Ειδικό πλαστικό καπάκι 

κατάλληλο για ποτήρι 8-10 ΟΖ. 
ΣΥΣΚ. 58 1,34 € 77,72 € 

4461835

0-3 

19 
ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΦΕ ΘΟΛΩΤΟ 100 ΤΕΜ ειδικό πλαστικό  καπάκι 

κατάλληλο για τρόφιμα για ποτήρι 350ml. 
ΣΥΣΚ. 440 1,34 € 589,60 € 

4461835

0-3 

20 
Πλαστικό σκεύος μιας χρήσης για φούρνο μικροκυμάτων 
χωρητικότητας 1000ml. Συσκευασία 50 τεμ. 

ΣΥΣΚ 20 8,00 € 160,00 € 
1952000

0-7 

21 
Πλαστικό σκεύος (μπολάκι) μιας χρήσης χωρητικότητας 240ml. 
Συσκευασία 20τεμ. 

ΣΥΣΚ. 75 1,34 € 100,50 € 
1952000

0-7 

22 
Καπάκια για πλαστικό σκεύος χωρητικότητας 240ml. 
Συσκευασία 20τεμ. 

ΣΥΣΚ. 75 1,34 € 100,50 € 
1952000

0-7 

23 
Πλαστικό σκεύος (μπολάκι) μιας χρήσης χωρητικότητας 640ml. 
Συσκευασία 80τεμ. 

ΣΥΣΚ 5 1,34 € 6,70 € 
1952000

0-7 

24 
Καπάκια για πλαστικό σκεύος χωρητικότητας 640ml. 
Συσκευασία 80τεμ. 

ΣΥΣΚ 5 1,34 € 6,70 € 
1952000

0-7 

25 
Πλαστικό σκεύος τροφίμων χωρητικότητας 750ml με καπάκι, 
για μικροκύματα. Συσκευασία 50ΤΜΧ 

ΣΥΣΚ 20 1,34 € 26,80 € 
1952000

0-7 

26 
ΚΟΥΤΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΦΕ 2 ΘΕΣΕΩΝ  100 ΤΕΜ   χάρτινο κουτί 2 

θέσεων για μεταφορά  ροφημάτων και αναψυκτικών 
ΣΥΣΚ. 3 1,34 € 4,02 € 

3377200

0-2 

27 
ΚΟΥΤΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΦΕ 4 ΘΕΣΕΩΝ 100 ΤΕΜ  χάρτινο κουτί 4 

θέσεων για μεταφορά  ροφημάτων και αναψυκτικών 
ΣΥΣΚ. 3 1,34 € 4,02 € 

3377200

0-2 



28 ΦΑΚΕΛΟΣ ΒΕΖΙΤΑΛ ΚΑΡΟ 13CM X 21CM. Κατάλληλο για τρόφιμα. Kgr 20 1,34 € 26,80 € 
3377200

0-2 

29 ΟΔΟΝΤΟΓΛΥΦΙΔΕΣ  ΝΤΥΜΕΝΕΣ 1000 ΤΕΜ. ΣΥΣΚ. 4 1,34 € 5,36 € 
3371173

0-3 

    
Σύνολο 

 (προ 
ΦΠΑ) 

9.746,36 €  

    
ΦΠΑ 
24% 

2.339,13 €  

    
Σύνολο 

12.085,49 
€ 

 

 

 

 

 

 

     

 ΟΜΑΔΑ 6: ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ     

1 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΠΙΑΤΩΝ 3 ΤΕΜ  με 2 όψεις η μία με φίμπρα και 

σε διαστάσεις 12cmΧ7cmΧ2,7cm. Με ενσωματωμένο σύρμα 

(fibritex). 

ΤΕΜ 187 0,60 € 112,20 € 
3983200

0-3 

2 
Πανάκια γενικής χρήσης με μικροΐνες 

ΤΕΜ 70 1,20 € 84,00 € 
3952580

0-6 

3 

ΣΥΡΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ Σετ 3 ΤΕΜ από χοντρό 

ατσαλόμαλο για πλύσιμο πιάτων. Εξαιρετικής αντοχής, σε 

σπειροειδή μορφή, βάρους 15gr περίπου έκαστο. Συσκευασία με 

πλαστικό περίβλημα. 

ΣΥΣΚ. 77 0,60 € 46,20 € 
3922000

0-0 

4 

ΣΥΡΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ  40gr σπόγγος, 
σε σπειροειδή µορφή, βάρους 15gr περίπου έκαστο. 
Συσκευασία σε πλαστικό περίβληµα, ανά τεµάχιο. 

ΤΕΜ 10 0,35 € 3,50 € 3922000

0-0 

5 

ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΕΣ  No 3 (τύπου Vetex). Πετσέτες απορροφητικές 

κουζίνας με μεγάλη απορροφητικότητα, διαστάσεων 21cm x 
29cm ή 26,5cm X 25cm (Νο 3). 

ΤΕΜ 709 0,65 € 460,85 € 
3951410

0-9 

6 
ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΕΣ  ρολό 14m. Πετσέτες απορροφητικές κουζίνας 

με μεγάλη απορροφητικότητα. Διαστάσεις 32cm Χ 14m. 
ΤΕΜ 8 8,50 € 68,00 € 

3952580

0-6 

7 ΣΚΟΥΠΑ ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΜΕΓΑΛΗ. ΤΕΜ 56 1,87 € 104,72 € 
3951410

0-9 

8 ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 32- 34 cm. ΤΕΜ 115 2,00 € 230,00 € 
3922410

0-9 

9 

ΣΚΟΥΠΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ. Σκούπα μαγνητική με τρίχα (διπλή) από 

συνθετικό για να συγκρατεί τα σωματίδια σκόνης, οικιακής 

χρήσης Α' ποιότητας. 

ΤΕΜ 5 1,06 € 5,30 € 
3951410

0-9 

10 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ANTAΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΗ ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΗ 200 
gr.  Σφουγγαρίστρα τύπου vettex, από βισκόζη, πολυεστέρα και 

πολυπροπυδένιο, με αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. 

Να μην αφήνει χνούδια κατά την τη χρήση της και να έχει μεγάλη 

απορροφητικότητα. Μέγεθος μεγάλη. 

ΤΕΜ 113 1,86 € 210,18 € 
3981240

0-1 

11 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ  ΚΟΡΔΟΝΙ ΑΣΠΡΗ ΜΕ ΚΑΛΥΚΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ 200 
gr, με αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην 

αφήνει χνούδια κατά την τη χρήση της και να έχει μεγάλη 

απορροφητικότητα. Μέγεθος μεγάλη. 

ΤΕΜ 12 1,42 € 17,04 € 
3981240

0-1 

12 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΓΙΓΑΣ ΒΙΔΩΤΗ από ύφασμα απορροφητικό  ΜΕ 
ΚΟΝΤΑΡΙ (τύπου vettex). Από βισκόζη, πολυεστέρα και 

πολυπροπυδένιο, με αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. 

Να μην αφήνει χνούδια κατά την τη χρήση της και να έχει μεγάλη 

απορροφητικότητα. Μέγεθος μεγάλη. 

ΤΕΜ 10 2,95 € 29,50 € 
3981240

0-1 
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ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ  ΓΙΓΑΣ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 400 gr. Ανταλλακτικό 

για κοντάρι ΜΕ ΚΛΙΠΣ. Από ύφασμα απορροφητικό η νημάτινη 

βαμβακερή  400gr. 
ΤΕΜ 44 10,00 € 440,00 € 

3981240

0-1 

14 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΛΟ. Κοντάρι απλό μεταλλικό 
130εκ. 

ΤΕΜ 25 1,00 € 25,00 € 
3922410

0-9 

15 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1,25m. Κοντάρια από 

αλουμίνιο, διαστάσεων 1,25cm X 0,28 cm. 
ΤΕΜ 52 1,70 € 88,40 € 

3922410

0-9 

16 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1,2-1,3μ  για επαγγελματικές 
σφουγγαρίστρες (με κλιπς). 

ΤΕΜ 30 2,90 € 87,00 € 
3981240

0-1 

17 

ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ πλαστικός 

χωρητικότητας 15-16lt με αποσπώμενο πλαστικό στίφτη 
σφουγγαρίστρας. 

ΤΕΜ 14 4,50 € 63,00 € 
3922433

0-0 

18 
Ανταλλακτικό στίφτη σφουγγαρίστρας, πλαστικό για κουβά 

στρογγυλό χωρητικότητας 15-16lt. 
ΤΕΜ 5 1,00 € 5,00 € 

3981240

0-1 

19 

Καρότσι σφουγγαρίσματος μονό. Kαρότσι μεταλλικό με κουβά 
περίπου23L πλαστικό, πρέσα πλαστική και καλάθι 
απορρυπαντικών. 

ΤΕΜ 11 45,00 € 495,00 € 
3981240

0-1 

20 

Σετ καροτσάκι σφουγγαρίσματος διπλό 2X23 λίτρων με πρέσα. 
Καρότσι – τρόλεϊ σφουγγαρίσματος διπλό με μεταλλικό 
σκελετό. 

ΤΕΜ 5 56,50 € 282,50 € 
3981240

0-1 

21 
Πρέσα σφουγγαρίστρας  με μεταλλικό σκελετό, για καρότσι 
σφουγγαρίσματος και κουβά έως 30 λίτρα. 

ΤΕΜ 5 30,00 € 150,00 € 
3981240

0-1 

22 
ΦΑΡΑΣΙΑ ΜΙΚΡΑ 26cm με χερούλι πλαστικό για εύκολη 
αποκομιδή απορριμμάτων. 

ΤΕΜ 6 0,50 € 3,00 € 
3922435

0-6 

23 ΦΑΡΑΣΙΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ. Φαράσι με κοντάρι 70cm x 26cm. ΤΕΜ 80 1,86 € 148,80 € 
3922435

0-6 

24 

ΦΑΡΑΣΙΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΥΠΟΥ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ. Βαρέως τύπου 

για κήπους και δρόμους. Φαράσι πλαστικό ορθοστατικό μεγάλης 

αντοχής με κοντάρι ύψους 80εκ και μεγάλο κάδο για χώματα, 

φύλλα και μπάζα. 

ΤΕΜ 15 6,80 € 102,00 € 
3922435

0-6 

25 
ΚΑΔΟΙ  ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ  40 Λίτρων,  Πλαστικός χωρητικότητας 40 

λίτρων με καπάκι. 
ΤΕΜ 6 20,00 € 120,00 € 

3492848

0-6 

26 
ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 6 Λίτρων για 

χρήση σε χώρους wc. 
ΤΕΜ 42 4,50 € 189,00 € 

3492848

0-6 

27 
ΚΑΛΑΘΙΑ 15 L ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ. Πλαστικό χωρητικότητας 15 λίτρων με 

καπάκι. 
ΤΕΜ 180 10,00 € 1.800,00 € 

3492848

0-6 

28 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ  ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ. Πιγκάλ πλαστικό, με βάση, χρώματος 

άσπρου. 
ΤΕΜ 20 5,00 € 100,00 € 

3983160

0-2 

29 

ΓΑΝΤΙΑ  ΚΟΥΖΙΝΑΣ για οικιακές εργασίες.  Από πλαστικό 

ανθεκτικό, άριστης ποιότητας, σε τέσσερα μεγέθη (S-M-L). σε 

συσκευασία από πλαστικό περίβλημα, ανά τεμάχιο. 

ΖΕΥΓ 300 1,20 € 360,00 € 
1814100

0-1 

30 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ 100 TMX με πούδρα μιας χρήσης. Από latex 
υλικό , μίας χρήσης μεγάλης αντοχής, κατάλληλο για προφύλαξη 

της υγιεινής και ασφάλειας του χρήστη τους. Σε πακέτο χάρτινο 

100 ζεύγη μεγέθους S, M,L. 

ΤΕΜ 245 5,00 € 1.225,00 € 
1842430

0-1 

31 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ 100 TMX χωρίς πούδρα μιας χρήσης. Από 
latex υλικό , μίας χρήσης μεγάλης αντοχής, κατάλληλο για 

προφύλαξη της υγιεινής και ασφάλειας του χρήστη τους. Σε 

πακέτο χάρτινο 100 ζεύγη μεγέθους S, M,L. 

ΤΕΜ 100 5,00 € 500,00 € 
1842430

0-0 

32 ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΞΥΛΙΝΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 24 ΤΕΜ.) ΣΥΣΚ. 30 1,50 € 45,00 € 
4451221

0-7 



 

 

    
Σύνολο 

 (προ 
ΦΠΑ) 

7.600,19 €  

    
ΦΠΑ 
24% 

1.824,05 €  

    Σύνολο 9.424,24 € 

 

       

 ΟΜΑΔΑ 7: ΓΚΑΖΑΚΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ      

1 
ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΓΚΑΖΑΚΙΑ βουτανίου 190gr, για καμινέτα, λάμπες 

και φλόγιστρα. 
ΤΕΜ 30 0,68 € 20,40 € 

3972141

0-9 

    
Σύνολο 

 (προ 
ΦΠΑ) 

20,40 €  

    
ΦΠΑ 
24% 

4,90 €  

    Σύνολο 25,30 € 
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Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 60.232,28€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 48.574,42 ΦΠΑ : 11.657,86). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΜΕΛΕΤΗ (ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:6834/8.6.2017) της παρούσας διακήρυξης.  

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

της τιμής. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

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

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

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

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

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

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

του ν. 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. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της 

ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς 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 (L335)»
 
, 

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», 

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

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

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

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

διατάξεις”, 

του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 

του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 
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Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».  

Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο 

και άλλες διατάξεις». 

του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 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” 

της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » 

Την Π1 2121/2007 εγκύκλιο Γ.Γ. Εμπορίου 

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. 

Την μελέτη με αριθμ. Πρωτ.:6834/8.6.2017 

 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών θα οριστεί στην διακήρυξη.  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την ημερομηνία που θα οριστεί στην διακήρυξη.  

1.6 Δημοσιότητα 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρήθει στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) .  
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Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του 

άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτήθει στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) . 

Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα δημοσιευτεί  σε μία τοπική εφημερίδα.  

Η Διακήρυξη θα καταχωρήθει στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) 

: www.kessariani.gr  

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 

της αρμοδιότητάς τους 

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

αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

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

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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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 είναι τα ακόλουθα: 

η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής :  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΜΕΛΕΤΗ: α)Συγγραφή υποχρεώσεων, β) Τιμολόγιο μελέτης, γ) Τεχνικές Προδιαγραφές, δ) ενδεικτικός 

προυπολογισμός μελέτης, ε)Τεχνική περιγραφή 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

Έντυπο Οικονομικής προσφοράς 

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 που αφορούν τους όρους της διακήρυξης, θα πραγματοποιούνται με fax, 

με email ή τηλεφωνικά με την αρμόδια υπάλληλο ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ( fax:2107292621, 

τηλ.:2132010758 και email: karagiorgi@kessariani.gr) 

  Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν 

γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου 

Καισαριανής, στον δικτυακό τόπο: www.kessariani.gr  

Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου ή στο 

email:karagiorgi@kessariani.gr ή στο fax 2107292621 το αργότερο 5 ημέρες πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 

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

την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

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

την παραλαβή των προσφορών. 
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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 υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

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

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 

της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 

μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από 

το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα 

περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια 

υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οποιουδήποτε 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. 

        Μέρος των τεχνικών στοιχείων των προσφορών (π.χ. φυλλάδια με πλήρη τεχνικά στοιχεία των 

προσφερόμενων), μπορεί να υποβληθεί σε πρωτότυπη μορφή σε ξένη γλώσσα, αλλά να συνοδεύεται 

οπωσδήποτε από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Ως επίσημες μεταφράσεις χαρακτηρίζονται οι 

μεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και αυτές που έχουν επικυρωθεί 

από δικηγόρο ή από εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα. 

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

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

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

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης 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 
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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 ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος 

της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 

οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό 

και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

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

την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

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

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

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

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή
 
για την υποβολή προσφοράς. 

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

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
 
 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1.Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, η εγγύηση 

συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται. 
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2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι 

από τους ακόλουθους λόγους: 

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

λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

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

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, 

σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

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

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α΄ 48),  

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

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

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια 

ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

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

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 

309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

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

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

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

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

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

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον 

στους διαχειριστές. Ισχύει και για την υπογραφή του ΤΕΥΔ.(Κατευθυντήρια Οδηγία 15 

ΕΑΑΔΗΣΥ/ΑΔΑ:ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ/25.11.16) 
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Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

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

την υπογραφή του ΤΕΥΔ.(Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑΔΗΣΥ/ΑΔΑ:ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ/25.11.16) 

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

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

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

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική 

νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων 

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

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

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

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 

κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους.  

 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

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

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 

για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

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

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

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

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα 

κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 

4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

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

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

προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  
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(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 23 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.  

2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 

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

2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα 

που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού 

(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται 

σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 

παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 

απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με 

τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 

παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού 

που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

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

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

4412/2016. 

2.2.3.7. 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. 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

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

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

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

εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 

τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του 

ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 

εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 

Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 

αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο 

Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού  
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2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

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

οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν πιστοποιητικά ποιότητας και υγιεινής  που έχουν εκδοθεί από 

επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, CE, 

ISO90001-ISO2000 ή ισοδύναμα. 

2.2.6 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.6.1 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 και 

2.2.5 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, 

το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

(ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα 2, το οποίο 

αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ
 
καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α 

της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 

σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε 

επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr 

). 

2.2.6.2 Αποδεικτικά μέσα 

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

ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.5, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 

υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 

άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

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

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

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 

Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  

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

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

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

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

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

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

αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή 

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

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 

αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή 

στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 

αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, 
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β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας  

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 

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

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

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

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

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

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση 

β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν 

συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 

του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος 

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

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

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο 

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που 

χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

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

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

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

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 

απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

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

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

 

Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 

πιστοποιητικά ποιότητας και υγιεινής των προϊόντων : CE, ISO 9001- ISO 2000 ή ισοδύναμα. 

Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 

νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε 
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σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 

έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, 

το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 

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

εκπροσώπου. 

Β.5. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους
 
που προβλέπονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 

συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 

εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 

πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

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

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

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 

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

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

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.6. 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. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεση 

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

βάσει τιμής 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα 1 της Διακήρυξης , για 

όλες τις ομάδες και για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας, είτε για το σύνολο μίας 

ή περισσοτέρων ομάδων της παρούσας προμήθειας.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές . 

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

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

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
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2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  

Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών του διαγωνισμού είναι κατ΄ελάχιστον δώδεκα (12) ημέρες από 

την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ, και θα οριστεί στην διακήρυξη. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά με τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, στο πρωτόκολλο του Δήμου η οποία 

θα συνοδεύεται από σχετικό διαβιβαστικό (αίτηση υποβολής προσφοράς) μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα. Μετά την παρέλευση της 

καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν θα γίνεται δεκτή καμία προσφορά. 

- Στον σφραγισμένο φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 

1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

2. Ο πλήρης τίτλος του Δήμου. 

3. Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της διακήρυξης. 

4. Η ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού. 

5. Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα, δηλαδή η επωνυμία, η διεύθυνση, ο αριθμός 

τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email). 

- Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των μελών 

της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους. 

-. Τα περιεχόμενα του ανωτέρω φακέλου ορίζονται ως εξής: 

Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη « Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» 

Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

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. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

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

περιλαμβάνουν: 
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α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 

του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 

συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, 

στη ιστοσελίδα του Δήμου www.kessariani.gr και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης 

(Παράρτημα 2) και κάθε σχετικό νόμιμο έντυπο. 

Να ληφθεί υπόψην ότι ισχύει στην παρούσα διακήρυξη και η Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑΔΗΣΥ/ΑΔΑ: 
ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ/25.11.16 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Περιεχόμενα Φακέλου Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την 

αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 

συγκεκριμένες προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα με τεχνικά στοιχεία βάσει των 

οποίων θα αξιολόγηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, 

σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα 

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 (πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής) και συμπληρώνεται στο έντυπο Οικονομικής 

Προσφοράς που ορίζεται στο Παράρτημα 3 της διακήρυξης. 

Α. Τιμές 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα και θα αναγράφεται αριθμητικώς και 

ολογράφως.
 
 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
.
 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται 

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της 

παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που 

καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα 1 της παρούσας διακήρυξης.  

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα (180) εκατόν 

ογδόντα ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

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



27 
 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες από 

την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης 

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 τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 

προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 

προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 

υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 

2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση 

ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την 

αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1. 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. 

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. 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  
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Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των 

οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής 

διαγωνισμού. 

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού 

και την ανάθεση της σύμβασης. 

Για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), 

προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά την ημερομηνία 

και ώρα που έχει οριστεί στην παρούσα διακήρυξη ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

• Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Τεχνική προσφορά» 

• Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 

εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των 

στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Η μη παρουσία των εκπροσώπων ενός ή περισσοτέρων 

προσφερόντων δεν αποτελεί αιτία αναβολής της διαδικασίας. 

Αρχικά αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς 

και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή καταχωρεί όσους 

υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου 

αυτών σε πρακτικό.  

       Ακολούθως, η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και συμπληρώνει το ανωτέρω 

πρακτικό για την απόρριψη των προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των προσφορών 

που είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, αποσφραγίζονται οι σφραγισμένοι 

φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες 

προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

επιστρέφονται. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν ολοκληρωθεί κάποιο από τα παραπάνω στάδια αποσφράγισης των 

υποφακέλων με τον έλεγχο των δικαιολογητικων συμμετοχής ή την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, θα 

οριστεί νέα δημόσια συνεδρίαση για την αποσφράγιση των υποφακέλων των οικονομικών προσφορών, 

μετά από ειδική πρόσκληση της επιτροπής διαγωνισμού προς τους συμμετέχοντες. Οι σφραγισμένοι 

υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών μονογράφονται από την επιτροπή και φυλάσσονται μέχρι τη νέα 

δημόσια συνεδρίαση. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και ολοκληρώνει το 

πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών 

με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

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. 
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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.  

Το αποτέλεσμα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία 

κοινοποιείται στους προσφέροντες. 

       Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον 

προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να 

υποβάλει σε προθεσμία, δέκα (10) ημερών
 
από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) 

όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.6.2. 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 & 2.2.5 αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, προσκομίζονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), εμπρόθεσμα 

σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο του Δήμου. 

Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν 

προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό 

ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω 

προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

      Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος 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 &ς 2.2.5 (κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  
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Ο προσωρινός ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει αμελλητί την αναθέτουσα αρχή για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε 

γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές).  

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 -2.2.5 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 

Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 

αρχής (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη 

ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης . 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή 

προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά 

μέσω του συστήματος.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

α) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.6.2.. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει 

αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα 

που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Ενστάσεις  

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) 

ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την 

άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσα αρχή η οποία αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν 

γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 

221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 

τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο 
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αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει 

δεκτή. 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς 

τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 

σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 

παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός 

ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης.  

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. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 

εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 

δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  
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Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 

και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 

 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 

εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 

του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 

αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 

συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, 

υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 

διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον 

οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 

συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 

υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής 

αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων 

της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα 

αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 

αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.6.2 της 

παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 

συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 

άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της 

σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 

απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 

4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου  

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης, 

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

 

 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά για το 100% της συμβατικής αξίας των κάθε φορά 

παραδοθέντων ειδών, αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής απο τις αρμόδιες επιτροπές 

σύμφωνα με την παρ. 11 εδ.β του άρθρου 221 του ν.4412/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο του 

ως άνω νόμου. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3.% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20.%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 

συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 

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

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
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Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 

αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 

λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 

πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 

χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 

αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 

στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 

πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το 

απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 

μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 

άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.3. 

(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 

από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

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

6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα προϊόντα εντός τριών (3) ημερών τμηματικά, κατόπιν 

έγγραφης ή τηλεφωνικής παραγγελίας της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, στο χώρο που θα του 

υποδείξουν οι αρμόδιοι υπάλληλοι των φορέων  του Δήμου μας. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αντιμετωπίζει πρόβλημα στην εμπρόθεσμη παράδοση των παραγγελιών, 

οφείλει να ενημερώνει εγγράφως τουλάχιστον μια εργάσιμη ημέρα πριν, τις αρμόδιες υπηρεσίες. 



35 
 

Τα έξοδα μεταφοράς βαραίνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. 

Η αδυναμία εξυπηρέτησης-παράδοσης δεν μπορεί να ξεπερνάει τις τρεις φορές το μήνα. Σε περίπτωση 

αδυναμίας παράδοσης πέραν των τριών φορών ανά μήνα, οι εμπλεκόμενοι φορείς  δύναται να προβούν 

στην επιβολή των προβλεπόμενων από το Νόμο ποινικών ρητρών και να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

Το ωράριο παράδοσης κατά κανόνα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες κατά προτίμηση από τις 07:00-

12:00. 

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 μία (1) εργάσιμη ημέρα 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.4412/16 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 
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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. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μετά 

από κάθε τμηματική παράδοση του είδους. 

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 καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των 

προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 

 

6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 

προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 

θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 

εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 

του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
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Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIA                                                          
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
& ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ                                                                         
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
Ταχ. ∆/νση: Κλαζοµενών 46 
Τ.Κ.:16121 
Τηλ: 210 7229662-210 7212193 
E-mail: desand3@otenet.gr 
Πληροφορίες: .Α. Καµπίτσης 
 

 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) 

ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ΤΟΥ ΝΠ∆∆ «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 

ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ», ΤΟΥ ΝΠΙ∆ Κ.Ε.∆Η.Κ. & ΤΗΣ ∆ΟΜΗΣ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ. 

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΟΜΑ∆Α 1 + ΟΜΑ∆Α 2 + ΟΜΑ∆Α 3 + ΟΜΑ∆Α 4 

+ ΟΜΑ∆Α 5 + ΟΜΑ∆Α 6 + ΟΜΑ∆Α 7 
48.574,42€ 

Φ.Π.Α. 24% 11.657,86€ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (µε Φ.Π.Α.) 60.232,28€ 

 
Περιλαµβάνονται: 

1. Τεχνική περιγραφή 
2. Τεχνικές προδιαγραφές. 
3. Συγγραφή υποχρεώσεων της µελέτης. 
4. Ενδεικτικός προϋπολογισµός µελέτης. 
5. Ενδεικτικός προϋπολογισµός µελέτης για τις ανάγκες του ∆ήµου Καισαριανής. 
6. Ενδεικτικός προϋπολογισµός µελέτης για τις ανάγκες του Ν.Π.∆.∆. «Λεωνίδας 

Μανωλίδης». 
7. Ενδεικτικός προϋπολογισµός µελέτης για τις ανάγκες των Σχολικών 

Επιτροπών του ∆ήµου Καισαριανής. 
8. Ενδεικτικός προϋπολογισµός µελέτης για τις ανάγκες του Ν.Π.Ι.∆. Κ.Ε.∆Η.Κ. 
9. Ενδεικτικός προϋπολογισµός µελέτης για τις ανάγκες της ∆οµής «Κέντρου 

Κοινότητας» του ∆ήµου Καισαριανής. 
10. Τιµολόγιο µελέτης. 
11. Έντυπο προσφοράς. 

 
 

 

 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 08/06/2017  
Αριθ. Πρωτ.:  6834            

Προς: 
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

Κοινοποίηση 
Οικονοµική Επιτροπή ∆ήµου Καισαριανής 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIA                                                          
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
& ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ                                                                         
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
Ταχ. ∆/νση: Κλαζοµενών 46 
Τ.Κ.:16121 
Τηλ: 210 7229662-210 7212193 
E-mail: desand3@otenet.gr 
Πληροφορίες: .Α. Καµπίτσης 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Α. Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια "Αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου, 
διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύµβασης, για τις ανάγκες του 
∆ήµου Καισαριανής, των Σχολικών του Επιτροπών, του ΝΠ∆∆ «Λεωνίδας 
Μανωλίδης», του ΝΠΙ∆ Κ.Ε.∆Η.Κ. & της δοµής «Κέντρου Κοινότητας» του ∆ήµου 
Καισαριανής" .  

Β. Η αξία της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των σαράντα οκτώ χιλιάδων 
πεντακοσίων εβδοµήντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (48.574,42€) 
χωρίς Φ.Π.Α. και εξήντα χιλιάδες διακόσια τριάντα δύο ευρώ και είκοσι οκτώ 
λεπτά (60.232,28€) µε Φ.Π.Α.. Η δαπάνη θα βαρύνει τµηµατικά  τις πιστώσεις οι οποίες 
έχουν εγγραφεί στους προϋπολογισµούς των παραπάνω δοµών για τα οικονοµικά έτη 
2017 και 2018.  

Γ. Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού θα πραγµατοποιηθεί µε Συνοπτικό 
(πρόχειρο) ∆ιαγωνισµό βάσει του Ν. 4412/2016 και κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, επί του 
σύνολο των ειδών κάθε ΟΜΑ∆ΑΣ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%. 

    Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν είτε να υποβάλλουν προσφορά για όλες τις ΟΜΑ∆ΕΣ 
και για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα όλων των ειδών, είτε να 
υποβάλουν προσφορά για το σύνολο µίας ή περισσότερων ΟΜΑ∆ΩΝ της 
παρούσας προµήθειας. 

∆εν γίνεται να καταθέσουν προσφορά που θα δίδεται µόνο για τµήµα της 
συνολικής προµήθειας κάθε ΟΜΑ∆ΑΣ.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIA                                                          
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
& ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ                                                                         
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
Ταχ. ∆/νση: Κλαζοµενών 46 
Τ.Κ.:16121 
Τηλ: 210 7229662-210 7212193 
E-mail: desand3@otenet.gr 
Πληροφορίες: .Α. Καµπίτσης 

 

 

 

 

 

 

 

TEXNIKEΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Όλα τα προς προµήθεια είδη θα καλύπτουν τις ακόλουθες προδιαγραφές:  

• Η παραγωγή, σύνθεση και σήµανση τους θα είναι σύµφωνη µε τους νόµους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Κυβέρνησης. Η πώληση αυτών πρέπει να 
επιτρέπεται χωρίς κανένα περιορισµό σε όλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα 
φέρουν σήµανση CE και ετικέτες σύµφωνα µε τα απαιτούµενα στους Ευρωπαϊκούς 
κανονισµούς. Να είναι εγκεκριµένα από τις αρµόδιες αρχές. 

• Όλα τα είδη που προορίζονται να έρθουν σε επαφή µε τρόφιµα θα πρέπει να πληρούν όλες τις 
προδιαγραφές που ορίζει ο Κώδικας Τροφίµων και Ποτών (άρθρα 21-28 Υλικά και Αντικείµενα 
που προορίζονται να έλθουν σε επαφή µε τα τρόφιµα).  

• Τα προϊόντα θα συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και οδηγίες ασφάλειας. 

• Τα είδη των οµάδων 2 & 3 (Απορρυπαντικά & Σαπούνια) & (Χαρτικά) θα είναι 
πιστοποιηµένα κατά ΙSO 9001 (Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας). 

• Για τα είδη που ταξινοµούνται ως κρεµοσάπουνα ειδικά, θα πρέπει να πληρείται η 
Οδηγία 76/768/ΕΟΚ, 27/9/1976 όπως τροποποιήθηκε µε την Ο∆ 93/35 /EEC και 
ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο µε την ΥΠ. ΑΠΟΦ. ∆ΥΓ3(α)ΓΠ132979, 
Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις Κοινοτικές Οδηγίες στον τοµέα των 
καλλυντικών (ΦΕΚ 352/Β/18-3-2005).  

� Να ξεπλένονται εύκολα και να µην αφήνουν υπολείµµατα. 

� Να µην αναδύουν δυσάρεστες οσµές και να µην είναι επιβλαβή για την υγεία του 
προσωπικού και των επισκεπτών, να µην προκαλούν ερεθισµούς στα µάτια και στο 
δέρµα. 

• Τα είδη χάρτου να είναι πρωτογενή, όχι ανακυκλωµένα, Α' ποιότητας υψηλής λευκότητας 
πυκνότητας και συνεκτικότητας να είναι απαλά και απορροφητικά. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) 
ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ΤΟΥ ΝΠ∆∆ «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 
ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ», ΤΟΥ ΝΠΙ∆ Κ.Ε.∆Η.Κ. & ΤΗΣ 
∆ΟΜΗΣ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ. 
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• Για τα απορρυπαντικά ειδικά θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ 
ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: 

� Κανονισµός (ΕΚ) 648/2004 και Κανονισµός (ΕΚ) 907/2006 σχετικά µε τα 
απορρυπαντικά (EE L 104/8.4.2004 και L 168/21.6.2006 αντίστοιχα) και οι 
τροποποιήσεις του. 

� KYA 381/2005 «Ορισµός αρµόδιας Εθνικής Αρχής και καθορισµός µέτρων ελέγχου, 
τελών και κυρώσεων για την εκτέλεση του Κανονισµού (ΕΚ) 648/2004 του 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τα απορρυπαντικά» (ΦΕΚ 539/Β/2-5-
2006). 

� Νοµοθεσία σχετικά µε την ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση επικινδύνων 
ουσιών και µειγµάτων (Καν. ΕΚ 1272/2008, και οδηγία 1999/45/ΕΚ όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν) . Η οδηγία 1999/45/ΕΚ έχει ενσωµατωθεί στο ελληνικό 
∆ίκαιο µε την Υπουργική Απόφαση 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19.9.2002) 

� K.Y.A 1233/91 και 172/92 (ΦΕΚ 277/Β/20.4.1992), όπως τροποποιήθηκε από την 
Υπουργική Απόφαση 918/96 (ΦΕΚ 534/Β/30.6.1997) περί καθιέρωσης συστήµατος 
καταχώρησης, σύµφωνα µε το οποίο κάθε καθαριστικό προϊόν που πρόκειται να 
κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά πρέπει να φέρει αριθµό καταχώρησης του 
Μητρώου απορρυπαντικών και καθαριστικών προϊόντων που τηρείται στη 
∆ιεύθυνση Πρώτων Υλών και Βιοµηχανικών Προϊόντων του ΓΧΚ. 

• Όσα από τα προϊόντα χαρακτηρίζονται ως απολυµαντικά να διαθέτουν άδεια 
κυκλοφορίας Ε.Ο.Φ. Να είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην 
οδηγία 91/155 της Ε.Ε .Επίσης να περιέχουν συστατικά σύµφωνα µε τις τιµές που 
δίδονται στην οδηγία 89/542 της Ε.Ε . 

• Στην περίπτωση που ταξινοµούνται ή επισηµαίνονται ως διαβρωτικά, να έχουν πώµα 
ασφαλείας και ανάγλυφη επισήµανση κινδύνου. 

• Όλα τα προϊόντα να είναι σε κατάλληλες συσκευασίες σφραγισµένες. Αν το προϊόν 
ταξινοµείται ως επικίνδυνο, να φέρει το σύµβολο και την ένδειξη κινδύνου, τις φράσεις 
κινδύνου και τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης. 

 

Ειδικές Προδιαγραφές: 

−−−− ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ WC 45cm x55cm  περίπου µε όγκο 25 Λίτρα σε 
ρολό των 100 τεµαχίων από Παρθένο υλικό 100% µε αστεροειδές κλείσιµο στον πάτο 
για µεγαλύτερη ασφάλεια, κατάλληλο για τους κάδους γραφείων  &  wc. 

−−−− ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  µε κορδόνι υψηλής ποιότητας και αντοχής για 
κάθε χρήση. ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 70x100 περίπου, 100 Λίτρων. Η συσκευασία  είναι ρολό 
των δέκα (10) Τεµαχίων. 

−−−− ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ υψηλής ποιότητας και αντοχής για κάθε χρήση 
µε όγκο 60 Λίτρων. ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 65X85  περίπου 13 τεµάχια/κιλό. Από 
πρωτογενές υλικό πολυαιθυλενίου. 

−−−− ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 80x110 υψηλής ποιότητας και  αντοχής για κάθε 
χρήση για όγκο 140 Λίτρων  περίπου 7-8 τεµάχια/κιλό. Από πρωτογενές υλικό 
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πολυαιθυλενίου. 

−−−− ΣΑΚΟΥΛΕΣ-ΤΣΑΝΤΕΣ (SUPER MARKET) No 60, ΜΠΛΕ 38cm περιπου 145 
τµχ/Kgr 

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

−−−− ΧΛΩΡΙΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4L. Λευκαντικό και απολυµαντικό διάλυµα 
υποχλωριώδους νατρίου 3-6% κ.β. σε ενεργό χλώριο, να έχει το δυνατόν ευχάριστη 
και διακριτική οσµή, σε συσκευασία των 4 λίτρων και να αναγράφεται η ηµεροµηνία 
παραγωγής και λήξης. Επίσης η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα µε οδηγίες χρήσεως, 
οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία. 

−−−− Χλωρίνη πολλαπλών χρήσεων σε ΣΠΡΕΥ, χωρητικότητας 750 ml , για 
απολύµανση και καθαριότητα. 

−−−− Υ∆ΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ ΦΙΑΛΗ 500ml . Το υδροχλωρικό οξύ υδατικό διάλυµα του 
αέριου υδροχλωρίου µε το οποίο έχει και τον ίδιο χηµικό τύπο, HCl. Είναι ανόργανο 
ισχυρό οξύ, πολύ διαβρωτικό. 

−−−− ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ 4L. Υγρό καθαριστικό 
απορρυπαντικό χαµηλού αφρισµού κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες που πλένονται. 
Κατάλληλο για επιφάνειες από: ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, φορµάϊκες, πλακάκια 
δαπέδου, µάρµαρα, τοίχους κ.λ.π. ∆εν θα πρέπει να αφήνει ίζηµα, να έχει ευχάριστη 
και διακριτική οσµή. Θα πρέπει να περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά min 5%, να 
περιέχει σαπούνι min 0,8% και να περιέχει διαλύτη min 4%. Πλαστική φιάλη 4 λίτρων 
πάνω στην οποία θα αναγράφονται οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας. 

−−−− ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 750ml ΑΝΤΛΙΑ-ΣΠΡΕΥ. Καθαριστικό 
απορρυπαντικό, κατάλληλο για όλες τις γυάλινες επιφάνειες που πλένονται, όπως 
τζάµια, βιτρίνες , παράθυρα, παρµπρίζ και τζάµια αυτοκινήτων κ.λ.π. Να αποµακρύνει 
σκόνη, λεκέδες, στίγµατα και δακτυλιές. Να µην αφήνει ίχνη, θαµπάδες και 
υπολείµµατα. Συσκευασία σε πλαστική φιάλη µε µηχανισµό ΣΠΡΕΥ. 

−−−− ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 ΛΙΤΡΑ. Καθαριστικό απορρυπαντικό, 
κατάλληλο για όλες τις γυάλινες επιφάνειες που πλένονται, όπως τζάµια, βιτρίνες , 
παράθυρα, παρµπρίζ και τζάµια αυτοκινήτων κ.λ.π. Να αποµακρύνει σκόνη, λεκέδες, 
στίγµατα και δακτυλιές. Να µην αφήνει ίχνη, θαµπάδες και υπολείµµατα. Συσκευασία 
σε πλαστική φιάλη µε οδηγίες χρήσεως, οδηγίες προφύλαξης και αρ. Αδείας 
κυκλοφορίας του προϊόντος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

−−−− ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΟ 500 ΓΡΑΜ. Καθαριστικό σε µορφή 
σκόνης για όλες τις επιφάνειες εσωτερικών χώρων, αρωµατικό, να αποµακρύνει 
δύσκολους ρύπους οργανικής και ανόργανης φύσης, λίπη . Να ξεπλένεται εύκολα και 
να µην προκαλεί φθορές στις επιφάνειες. Με επιφανειοδραστικές ουσίες, λεπτούς 
κόκκους και σάπωνες. 

−−−− ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΟ 500 ML. Καθαριστικό σε µορφή κρέµας 
για όλες τις επιφάνειες εσωτερικών χώρων, παχύρρευστο, αρωµατικό, να 
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αποµακρύνει δύσκολους ρύπους οργανικής και ανόργανης φύσης, λίπη. Να 
ξεπλένεται εύκολα και να µην προκαλεί φθορές στις επιφάνειες. Με 
επιφανειοδραστικές ουσίες, λεπτούς κόκκους και σάπωνες. 

−−−− ΠΑΠΙ ΓΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑ 750 ml. Καθαριστικό σε υγρή µορφή να αποµακρύνει 
δύσκολους ρύπους οργανικής και ανόργανης φύσης, λίπη. Υγρό καθαριστικό 
απορρυπαντικό χαµηλού αφρισµού κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες που χρήζουν 
σχετικής υγιεινής, συµπυκνωµένο µε γυαλιστικά στοιχεία. Σε συσκευασία: Πλαστική 
φιάλη των 750ml. 

−−−− ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ WC Λεκάνης block 1 τεµ 30gr 

−−−− Σπρέι απολύµανσης για πάγκους κουζίνας 750ml.  Με ενεργό Οξυγόνο. Να 
αντιµετωπίζει τη βρωµιά, το 99,9% των βακτηριδίων, συµπεριλαµβανοµένου του E. 
coli και του ιού της γρίπης (H1N1). 

−−−− ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΙΠΟ∆ΙΑΛΥΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ  ΦΟΥΡΝΟΥΣ  ΚΑΙ ΕΣΤΙΕΣ 
500mL .  Ισχυρό καθαριστικό υγρό που διαλύει τα καµένα λίπη στη στιγµή από 
φούρνους, ταψιά, σκεύη κουζίνας. Ειδικής σύνθεσης αλκαλικό απορρυπαντικό υγρό. 
Αποτελεσµατικό σε καµένα λίπη. 

−−−− ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 500mL. 

−−−− ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 2 ΛΙΤΡΩΝ. Περιέχει ενεργά συστατικά βιοδιασπώµενα 
ώστε να µην επιβαρύνει το υδάτινο περιβάλλον. Συσκευασµένο σε ειδικά µελετηµένες 
συσκευασίες ώστε να είναι 100% ανακυκλώσιµες και ασφαλείς για το χρήστη, να είναι 
φιλικό µε την επιδερµίδα, υποαλλεργικό και να µην προκαλεί ερεθισµούς , να 
προσφέρει απαλότητα στα ρούχα. Σε συσκευασία των 2lit. 

−−−− ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 500ml   (Υγρό κρεµοσάπουνο µε 
ουδέτερο PH, σε συσκευασία µε αντλία 500ml, µε γλυκερίνη και απαλά αρώµατα). Τα 
συστατικά του στοιχεία να είναι οικολογικά και βιοδιασπώµενα. 

−−−− ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 LT  (Υγρό κρεµοσάπουνο µε ουδέτερο PH, σε 
επαγγελµατική συσκευασία 4 λίτρων µε γλυκερίνη και απαλά αρώµατα). Τα συστατικά 
του στοιχεία να είναι οικολογικά και βιοδιασπώµενα. Συσκευασία 4L. 

−−−− ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 125gr µε αντλία. Απολυµαντικό-Βακτηριοκτόνο, 
µυκητοκτόνο, φυµατιοκτόνο, ιοκτόνο,  ελεύθερο αλδεϋδών σε υγρή µορφή για την 
απολύµανση χεριού. Συσκευασία σε πλαστικό δοχείο µε αντλία. 

−−−− ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ 70% αιθυλική αλκοόλη, 1000ml.  
Συσκευασία φιάλης 1000Ml µε αντλία για άµεση χρήση. 

−−−− ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΠΛΕ 430 ml 93°.   Συσκευασία περίπου 430ml, 
93ο αλκοολικών βαθµών, για γενική χρήση. 

−−−− ΛΟΣΙΟΝ  ΑΛΚΟΟΛΗΣ  500ml.  Αλκοολούχα Λοσιόν 95º.  Συσκευασία περίπου 
500ml, για γενική χρήση. 

−−−− ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4LT.  Υγρό απορρυπαντικό κατάλληλο για πλύσιµο πιάτων, 
ποτηριών, σκευών, κατσαρόλες και µαχαιροπήρουνα στο χέρι. Περιεκτικότητα σε 
πλούσια ενεργά συστατικά και γλυκερίνη. Να περιέχει ανιονικά επιφανειοδραστικά min 
16% , µη ιονικά min 2%, NaOH min 8%, pH υδατικού διαλύµατος 1%, ειδικής 
σύνθεσης που να βοηθά στον καθαρισµό ρύπων κάθε µορφής (τσάι, λίπη , αίµα 
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καφές, αυγά κ.λ.π.). Τα δε συστατικά του στοιχεία να είναι οικολογικά και 
βιοδιασπώµενα. Συµπυκνωµένο, υψηλής περιεκτικότητας σε ενεργά συστατικά. 
Υψηλού σταθερού αφρισµού, ουδέτερου PH. 

−−−− ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 500ml µε αντλία.  Υγρό απορρυπαντικό κατάλληλο για πλύσιµο 
πιάτων, ποτηριών, σκευών, κατσαρόλες και µαχαιροπήρουνα στο χέρι. Περιεκτικότητα 
σε πλούσια ενεργά συστατικά και γλυκερίνη. Να περιέχει ανιονικά επιφανειοδραστικά 
min 16% , µη ιονικά min 2%, NaOH min 8%, pH υδατικού διαλύµατος 1%, ειδικής 
σύνθεσης που να βοηθά στον καθαρισµό ρύπων κάθε µορφής (τσάι, λίπη , αίµα 
καφές, αυγά κ.λ.π.). Τα δε συστατικά του στοιχεία να είναι οικολογικά και 
βιοδιασπώµενα. Συµπυκνωµένο, υψηλής περιεκτικότητας σε ενεργά συστατικά. 
Υψηλού σταθερού αφρισµού, ουδέτερου PH. ∆ιαθέτει πλαστική αντλία. 

−−−− ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (ΣΥΣΚ. 30 ΤΕΜ) Ταµπλέτες πιάτων, 
έχουν ειδική σύνθεση που αποµακρύνουν και τους δυσκολότερους λεκέδες. 
Προσφέρει λάµψη στα ανοξείδωτα σκεύη. Προστατεύει το πλυντήριο από τα άλατα. 

−−−− ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ  4 LT. Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων, 
µε ενεργά συστατικά που διαλύουν τα λίπη και τις πρωτεΐνες. Συσκευασία 4 λίτρων. 

−−−− ΥΓΡΟ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ  4 LT. Υγρό, µε ειδική σύνθεση για 
να βοηθά το στέγνωµα και να προστατεύει το πλυντήριο, να περιέχει ενεργά 
επιφανειοδραστικά (4lt). 

−−−− ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 54 ΜΕΖΟΥΡΕΣ. Σκόνη πλυντηρίου, 
που να διαλύεται εύκολα και πλήρως, να εξασφαλίζει καθαριότητα και λάµψη στα 
ρούχα, να περιέχει ενεργά τασιενεργά συστατικά βιοδιασπώµενα ώστε να µην 
επιβαρύνει το υδάτινο περιβάλλον, να µην περιέχει βόριο και φωσφορικά. Να µην 
προκαλεί φθορές στις ίνες των ρούχων, να πλένει αποτελεσµατικά και στους 30 
βαθµούς . Να είναι σε χάρτινη συσκευασία όπου θα έχει οδηγίες χρήσης. 

−−−− ΧEIΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΛΕΥΚΗ Ζ-Ζ. ΚΙΒΩΤΙΟ 4000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ. Χαρτοπετσέτες ζικ-
ζακ, 200 φύλλων, λευκές επαγγελµατικού τύπου. Μαλακή και απορροφητική από 
καθαρή χαρτοµάζα από 100% λευκασµένο χηµικό πολτό. ∆ίφυλλη γκοφρέ διαστάσεων 
25cm X 23cm µε απόκλιση +/- 5%. Σε συσκευασία πακέτου µε πλαστικό περίβληµα. 
Κιβώτιο µε 20 πακέτα x200φύλλα (4000φύλλα ανά κιβώτιο). 

−−−− ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 24x24 ΛΕΥΚΕΣ ΜΑΛΑΚΕΣ. Από 
λευκασµένο πρωτογενή χηµικό πολτό 90% και µηχανικό 10% (µε απόκλιση +/- 10%). 
∆ιάσταση: 24cm X24cm µε απόκλιση +/- 5%. Συσκευασία µε πλαστικό περίβληµα σε 
χαρτοκιβώτιο.%. Σε συσκευασία πακέτου µε πλαστικό περίβληµα. Κιβώτιο µε 20 
πακέτα x200φύλλα (4000φύλλα ανά κιβώτιο). 

−−−− ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ 14CM X14CM 100 ΤΕΜ. Από λευκασµένο 
πρωτογενή χηµικό πολτό 90% και µηχανικό 10% (µε απόκλιση +/- 10%). ∆ιάσταση: 
14cm X14cm µε απόκλιση +/- 5%. Συσκευασία µε πλαστικό περίβληµα 

−−−− ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ 100 ΤΕΜ. Χαρτοµάντιλα δίφυλλα, από λευκασµένο 
χαρτοπολτό 100%, κουτί των 100τµχ. 

−−−− ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΥΚΟ 26m περίπου (12 TEMAXIA). Απορροφητικά από 
100% λευκασµένο πολτό, (µε απόκλιση +/- 10%), διπλό φύλλο, γκοφρέ ή λείο, των 
150gr το κάθε ρολό, µε απόκλιση + /- 10%. Συσκευασία σε πλαστικό περίβληµα των 
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12 ρολών. 

−−−− ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1000gr.  ∆ίφυλλο/Γκοφρέ. Μέτρα: 100. Βάρος ρολού: 
950gr (±5% )Χαρτί κουζίνας από 100% λευκασµένο χαρτοπολτό.  Extra απορροφητικό 
και ανθεκτικό ρολό χαρτιού κατάλληλο για όλες της εργασίες σπιτιού και επιχείρησης. 
∆εν αφήνει χνούδι. 

−−−− ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ σε διάσταση 22Χ14. Συσκευασία 3 τεµαχίων των 72 
µωροµαντηλα η κάθε µία. Αντισηπτικά απολυµαντικά  µε χαµοµήλι για βρέφη. 
Υποαλλεργικό προϊόν 100%, µε ουδέτερο PH, χωρίς οινόπνευµα. 

−−−− ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΑ 1m Χ1m ΛΕΥΚΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 150 ΤΕΜ.  
ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ 1,00Μ Χ 1,00Μ. Τραπεζοµάντιλα χάρτινα µε πλαστική 
επένδυση στο κάτω µέρος σε συσκευασία των 150 τεµαχίων. 

−−−− ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 80m x 29cm µε κόφτη. Κλασικό αλουµινόχαρτο να 
προστατεύει αποτελεσµατικά τα τρόφιµά από το φως και τις οσµές . Σε ρολό των 80 
µέτρων x 39cm αλουµινίου υψηλής αντοχής και ποιότητας να διαθέτει το ιδανικό 
πάχος για να µη σκίζεται και να µην τσακίζει, να χρησιµοποιείται και από τις δύο 
πλευρές µατ και γυαλιστερή. 

−−−− ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 8Μ. Λαδόχαρτο, χαρτί ψησίµατος. Να διαθέτει 
εξαιρετικές αντικολλητικές ιδιότητες και µεγάλες αντοχές σε υψηλές θερµοκρασίες 
(µέχρι και 200οC. 50 µέτρα Χ 38 εκατοστά. Προστατεύει τα φαγητά καθώς δεν κολλάει 
πάνω τους κατά το ψήσιµο. 

−−−− ∆ΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 100m X 30 cm Συσκευασίας Τροφίµων.  Ιδανική για 
τη συντήρηση των τροφίµων µέσα και έξω από το ψυγείο. Να διαθέτει µεγάλη 
ελαστικότητα και εφαρµόζει σε όλα τα σκεύη, να είναι κατάλληλη για επαφή µε όλα τα 
τρόφιµα, ακόµη και σε 100% αµιγές λίπος, να είναι κατάλληλη για χρήση στην 
κατάψυξη σε θερµοκρασίες έως-30°C. ∆ιαστάσεων 45cm σε συσκευασία των 100µ. 

−−−− ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΡΟΛΛΑ 1500m x 35 cm Συσκευασίας Τροφίµων. 

−−−− ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ∆ΙΑΦΑΝΟ διαστάσεις 24cm X 
40cm.  Πολυαιθυλενίου HDPE. 

−−−− ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (POLYBAG) ∆ΙΑΦΑΝΟ διαστάσεις 24cm X 35cm. 
Συσκευασία 50τεµ 

−−−− Τσέρκι για σακουλάκια τροφίµων 10cm πακέτο 1000τεµ. 

−−−− ΠΟΤΗΡΙ ΧΑΡΤΙΝΟ ΖΕΣΤΟΥ 12 ΟΖ ΤΕΜ 50. Ποτήρια χάρτινα 2πλής 
επίστρωσης για ζεστά ροφήµατα. 

−−−− ΠΟΤΗΡΙ ΧΑΡΤΙΝΟ ΖΕΣΤΟΥ 4 ΟΖ ΤΕΜ 100. Ποτήρια χάρτινα 2πλής 
επίστρωσης για ζεστά ροφήµατα. 

−−−− ΠΟΤΗΡΙ ΧΑΡΤΙΝΟ ΖΕΣΤΟΥ 8 ΟΖ ΤΕΜ 50. Ποτήρια χάρτινα 2πλής επίστρωσης 
για ζεστά ροφήµατα. 

−−−− ΠΟΤΗΡΙ ΝΕΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ∆ΙΑΦΑΝΟ 250 ML 50 ΤΕΜ. Ποτήρια πλαστικά 
νερού µεγάλα, ποτήρια από (πολυεστέρα) PET, 250ml , κατάλληλο για τρόφιµα, µη 
τοξικό, σε συσκευασία των 50τµχ. Με θερµική αντοχή µέχρι 120 βαθµούς Κελσίου. 

−−−− ΠΟΤΗΡΙ ΦΡΑΠΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 350 ML 50 ΤΕΜ. Ποτήρια πλαστικά των 350ml 12 
ΟΖ σε συσκευασία των 50 τεµαχίων. 
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−−−− ΠΙΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΑ 20 ΤΕΜ. Πλαστικό πιάτο στρογγυλό, µίας 
χρήσης, κατάλληλο για τρόφιµα, µη τοξικά Πακέτο των 20τµχ. 

−−−− ΠΙΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑ 20 ΤΕΜ. Πλαστικό πιάτο στρογγυλό, µίας 
χρήσης, κατάλληλο για τρόφιµα, µη τοξικά Πακέτο των 20τµχ. 

−−−− ΠΙΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΑ 20 ΤΕΜ. Πλαστικό πιάτο στρογγυλό, µίας 
χρήσης, κατάλληλο για τρόφιµα, µη τοξικά. Πακέτο των 20τµχ. 

−−−− ΚΟΥΤΑΛΙΑ/ΠΙΡΟΥΝΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜ. 

−−−− ΚΟΥΤΑΛΙΑ/ΠΙΡΟΥΝΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜ. 

−−−− ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΟΥΒΕΡ (ΠΙΡΟΥΝΙ-ΜΑΧΑΙΡΙ-ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
100 ΤΕΜ. 

−−−− ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΟΥΒΕΡ (ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΥΤΑΛΙ-ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
100 ΤΕΜ. 

−−−− ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΝΤΥΜΕΝΑ ΦΡΑΠΕ 1000 ΤΕΜ. 

−−−− ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΝΤΥΜΕΝΑ ΦΡΕΝΤΟ 1000 ΤΕΜ. 

−−−− ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΓΡΑΝΙΤΑΣ (ΜΕΓΑΛΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ) ΝΤΥΜΜΕΝΑ 1000ΤΕΜ 

−−−− ΑΝΑ∆ΕΥΤΗΡΙΑ  1000 TEM  για  καφέ ή ρόφηµα. 

−−−− ΚΑΠΑΚΙ ΠΙΠΙΛΑ 16 ΟΖ  100 ΤΕΜ. Ειδικό πλαστικό καπάκι κατάλληλο για 
τρόφιµα για ποτήρι 16 ΟΖ. 

−−−− ΚΑΠΑΚΙ ΠΙΠΙΛΑ 8-10 ΟΖ  100 ΤΕΜ. Ειδικό πλαστικό καπάκι κατάλληλο για 
ποτήρι 8-10 ΟΖ. 

−−−− ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΦΕ ΘΟΛΩΤΟ 100 ΤΕΜ ειδικό πλαστικό  καπάκι κατάλληλο για 
τρόφιµα για ποτήρι 350ml. 

−−−− Πλαστικό σκεύος µιας χρήσης για φούρνο µικροκυµάτων χωρητικότητας 
1000ml. Συσκευασία 50 τεµ. 

−−−− Πλαστικό σκεύος (µπολάκι) µιας χρήσης χωρητικότητας 240ml. 
Συσκευασία 20τεµ. 

−−−− Καπάκια για πλαστικό σκεύος χωρητικότητας 240ml. Συσκευασία 20τεµ. 

−−−− Πλαστικό σκεύος (µπολάκι) µιας χρήσης χωρητικότητας 640ml. 
Συσκευασία 80τεµ. 

−−−− Καπάκια για πλαστικό σκεύος χωρητικότητας 640ml. Συσκευασία 80τεµ. 

−−−− Πλαστικό σκεύος τροφίµων χωρητικότητας 750ml µε καπάκι, για 
µικροκύµατα. Συσκευασία 50ΤΜΧ 

−−−− ΚΟΥΤΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΦΕ 2 ΘΕΣΕΩΝ  100 ΤΕΜ   χάρτινο κουτί 2 θέσεων 
για µεταφορά  ροφηµάτων και αναψυκτικών 

−−−− ΚΟΥΤΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΦΕ 4 ΘΕΣΕΩΝ 100 ΤΕΜ  χάρτινο κουτί 4 θέσεων 
για µεταφορά  ροφηµάτων και αναψυκτικών 

−−−− ΦΑΚΕΛΟΣ ΒΕΖΙΤΑΛ ΚΑΡΟ 13CM X 21CM. Κατάλληλο για τρόφιµα. 

−−−− Ο∆ΟΝΤΟΓΛΥΦΙ∆ΕΣ  ΝΤΥΜΕΝΕΣ 1000 ΤΕΜ. 

−−−− ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΠΙΑΤΩΝ 3 ΤΕΜ  µε 2 όψεις η µία µε φίµπρα και σε 
διαστάσεις 12cmΧ7cmΧ2,7cm. Με ενσωµατωµένο σύρµα (fibritex). 
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−−−− Πανάκια γενικής χρήσης µε µικροΐνες. 

−−−− ΣΥΡΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ Σετ 3 ΤΕΜ από χοντρό ατσαλόµαλο για 
πλύσιµο πιάτων. Εξαιρετικής αντοχής, σε σπειροειδή µορφή, βάρους 15gr περίπου 
έκαστο. Συσκευασία µε πλαστικό περίβληµα. 

−−−− ΣΥΡΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ  40gr σπόγγος, σε σπειροειδή 
µορφή, βάρους 15gr περίπου έκαστο. Συσκευασία σε πλαστικό περίβληµα, ανά 
τεµάχιο. 

−−−− ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΕΣ  No 3 (τύπου Vetex).  Πετσέτες απορροφητικές κουζίνας 
µε µεγάλη απορροφητικότητα, διαστάσεων 21cm x 29cm ή 26,5cm X 25cm (Νο 3). 

−−−− ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΕΣ  ρολό 14m. Πετσέτες απορροφητικές κουζίνας µε µεγάλη 
απορροφητικότητα. ∆ιαστάσεις 32cm Χ 14m. 

−−−− ΣΚΟΥΠΑ ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΜΕΓΑΛΗ. 

−−−− ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 32- 34 cm. 

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

−−−− ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ANTAΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΗ ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΗ 200 gr.   
Σφουγγαρίστρα τύπου vettex, από βισκόζη, πολυεστέρα και πολυπροπυδένιο, µε 
αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να µην αφήνει χνούδια κατά την τη χρήση 
της και να έχει µεγάλη απορροφητικότητα. Μέγεθος µεγάλη. 

−−−− ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ  ΚΟΡ∆ΟΝΙ ΑΣΠΡΗ ΜΕ ΚΑΛΥΚΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ 200 gr , µε 
αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να µην αφήνει χνούδια κατά την τη χρήση 
της και να έχει µεγάλη απορροφητικότητα. Μέγεθος µεγάλη. 

−−−− ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΓΙΓΑΣ ΒΙ∆ΩΤΗ από ύφασµα απορροφητικό  ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 
(τύπου vettex). Από βισκόζη, πολυεστέρα και πολυπροπυδένιο, µε αντοχή στα 
αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να µην αφήνει χνούδια κατά την τη χρήση της και να 
έχει µεγάλη απορροφητικότητα. Μέγεθος µεγάλη. 

−−−− ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ  ΓΙΓΑΣ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 400 gr.  Ανταλλακτικό για 
κοντάρι ΜΕ ΚΛΙΠΣ. Από ύφασµα απορροφητικό η νηµάτινη βαµβακερή  400gr. 

−−−− ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΛΟ. Κοντάρι απλό µεταλλικό 130εκ. 

−−−− ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1,25m. Κοντάρια από αλουµίνιο, 
διαστάσεων 1,25cm X 0,28 cm. 

−−−− ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1,2-1,3µ  για επαγγελµατικές σφουγγαρίστρες (µε 
κλιπς). 

−−−− ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ πλαστικός χωρητικότητας 15-
16lt µε αποσπώµενο πλαστικό στίφτη σφουγγαρίστρας. 

−−−− Ανταλλακτικό στίφτη σφουγγαρίστρας, πλαστικό για κουβά στρογγυλό 
χωρητικότητας 15-16lt. 

−−−− Καρότσι σφουγγαρίσµατος µονό. Καρότσι µεταλλικό µε κουβά περίπου23L 
πλαστικό, πρέσα πλαστική και καλάθι απορρυπαντικών. 

−−−− Σετ καροτσάκι σφουγγαρίσµατος διπλό 2X23 λίτρων µε πρέσα. Καρότσι – 
τρόλεϊ σφουγγαρίσµατος διπλό µε µεταλλικό σκελετό. 
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−−−− Πρέσα σφουγγαρίστρας  µε µεταλλικό σκελετό, για καρότσι σφουγγαρίσµατος 
και κουβά έως 30 λίτρα. 

−−−− ΦΑΡΑΣΙΑ ΜΙΚΡΑ 26cm µε χερούλι πλαστικό για εύκολη αποκοµιδή 
απορριµµάτων. 

−−−− ΦΑΡΑΣΙΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ. Φαράσι µε κοντάρι 70cm x 26cm. 

−−−− ΦΑΡΑΣΙΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΥΠΟΥ Ο∆ΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ. Βαρέως τύπου για κήπους 
και δρόµους. Φαράσι πλαστικό ορθοστατικό µεγάλης αντοχής µε κοντάρι ύψους 80εκ 
και µεγάλο κάδο για χώµατα, φύλλα και µπάζα. 

−−−− ΚΑ∆ΟΙ  ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ  40 Λίτρων,  Πλαστικός χωρητικότητας 40 λίτρων µε 
καπάκι. 

−−−− ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 6 Λίτρων για χρήση σε 
χώρους wc. 

−−−− ΚΑΛΑΘΙΑ 15 L ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ. Πλαστικό χωρητικότητας 15 λίτρων µε καπάκι. 

−−−− ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ  ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ. Πιγκάλ πλαστικό, µε βάση, χρώµατος άσπρου. 

−−−− ΓΑΝΤΙΑ  ΚΟΥΖΙΝΑΣ για οικιακές εργασίες.  Από πλαστικό ανθεκτικό, άριστης 
ποιότητας, σε τέσσερα µεγέθη (S-M-L). σε συσκευασία από πλαστικό περίβληµα, ανά 
τεµάχιο. 

−−−− ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ 100 TMX µε πούδρα µιας χρήσης. Από latex υλικό , µίας 
χρήσης µεγάλης αντοχής, κατάλληλο για προφύλαξη της υγιεινής και ασφάλειας του 
χρήστη τους. Σε πακέτο χάρτινο 100 ζεύγη µεγέθους S, M,L. 

−−−− ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ 100 TMX χωρίς πούδρα µιας χρήσης. Από latex υλικό , 
µίας χρήσης µεγάλης αντοχής, κατάλληλο για προφύλαξη της υγιεινής και ασφάλειας 
του χρήστη τους. Σε πακέτο χάρτινο 100 ζεύγη µεγέθους S, M,L. 

−−−− ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΞΥΛΙΝΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 24 ΤΕΜ.) 

−−−− ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΓΚΑΖΑΚΙΑ βουτανίου 190gr , για καµινέτα, λάµπες και 
φλόγιστρα. 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIA                                                          
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
& ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ                                                                         
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
Ταχ. ∆/νση: Κλαζοµενών 46 
Τ.Κ.:16121 
Τηλ: 210 7229662-210 7212193 
E-mail: desand3@otenet.gr 
Πληροφορίες: .Α. Καµπίτσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩN 

 
ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια "Αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου, διάρκειας 
ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύµβασης, για τις ανάγκες του ∆ήµου Καισαριανής, 
των Σχολικών του Επιτροπών, του ΝΠ∆∆ «Λεωνίδας Μανωλίδης», του ΝΠΙ∆ Κ.Ε.∆Η.Κ. & 
της δοµής «Κέντρου Κοινότητας» του ∆ήµου Καισαριανής". 

ΑΡΘΡΟ 2 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ     

Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης που συντάσσεται 
βάσει του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και την ισχύουσα νοµοθεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Συµβατικά στοιχεία της προµήθειας κατά σειρά ισχύος είναι: 

• Η ∆ιακήρυξη. 

• Η εγκεκριµένη µελέτη (που περιλαµβάνει τη συγγραφή υποχρεώσεων, το τιµολόγιο 
µελέτης, τις τεχνικές προδιαγραφές, τον προϋπολογισµό της προµήθειας και την 
τεχνική περιγραφή). 

• Η οικονοµική προσφορά του αναδόχου 

 
ΑΡΘΡΟ 4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η αξία της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των σαράντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων 
εβδοµήντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (48.574,42€) χωρίς Φ.Π.Α. και εξήντα 
χιλιάδες διακόσια τριάντα δύο ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (60.232,28€) µε Φ.Π.Α.. Η 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) 
ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ΤΟΥ ΝΠ∆∆ «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 
ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ», ΤΟΥ ΝΠΙ∆ Κ.Ε.∆Η.Κ. & ΤΗΣ 
∆ΟΜΗΣ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ. 
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δαπάνη θα βαρύνει τµηµατικά  τις πιστώσεις οι οποίες έχουν εγγραφεί στους 
προϋπολογισµούς των δοµών του ∆ήµου για τα οικονοµικά έτη 2017 και 2018.  

Θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων:  

α/α ∆οµή 
Κωδικοί 

Προϋπολογισµού 

1 

Υπηρεσίες του ∆ήµου Καισαριανής &  

Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Καισαριανής 

10.6634.0001 

20.6634.0001 

35.6634.0001 

45.6634.0001 

60.6634.0001 

2 Ν.Π.∆.∆. «Λ. Μανωλίδης» 15,6634 

3 Α’ Βάθµια και Β’ Βάθµια Σχολική Επιτροπή  

4 Κ.Ε.∆Η.Κ 64 

:  

ΆΡΘΡΟ 5. ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΤΙΜΕΣ 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν είτε να υποβάλλουν προσφορά για όλες τις ΟΜΑ∆ΕΣ και για 
τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα όλων των ειδών, είτε να υποβάλουν προσφορά για 
το σύνολο µίας ή περισσότερων ΟΜΑ∆ΩΝ της παρούσας προµήθειας. 

∆εν γίνεται να καταθέσουν προσφορά που θα δίδεται µόνο για τµήµα της συνολικής 
προµήθειας κάθε ΟΜΑ∆ΑΣ.  

Οι οικονοµικές προσφορές των υποψηφίων προµηθευτών, οι οποίοι θα αναλάβουν τελικά 
την παρούσα προµήθεια για καθεµία από τις προς προµήθεια οµάδες ειδών, θα 
αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της κάθε σχετικής σύµβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα είδη, σε χώρο ή χώρους που θα υποδείξουν 
οι αρµόδιοι υπάλληλοι των δοµών του ∆ήµου.  

1. Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών θα γίνεται τµηµατικά.  
2. Τα είδη θα παραδίδονται ανάλογα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών εντός τριών (3) 

ηµερών από την παραγγελία. 
3. Τα έξοδα µεταφοράς βαραίνουν αποκλειστικά τον προµηθευτή. 
4. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αντιµετωπίζει πρόβληµα στην εµπρόθεσµη παράδοση 

των υλικών, οφείλει να ενηµερώνει εγγράφως τουλάχιστον µια εργάσιµη ηµέρα πριν, τις 
αρµόδιες υπηρεσίες. 

5. Η αδυναµία εξυπηρέτησης-παράδοσης υλικών δεν µπορεί να ξεπερνάει τις τρεις φορές 
το µήνα. Σε περίπτωση αδυναµίας παράδοσης πέραν των τριών φορών ανά µήνα, οι 
εµπλεκόµενοι φορείς του ∆ήµου δύναται να προβούν στην επιβολή των 
προβλεπόµενων από το Νόµο ποινικών ρητρών και να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

6. Σαν χρονικό διάστηµα παράδοσης ορίζεται όλο το έτος, εφ’ όσον υπάρχει η αντίστοιχη 
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ζήτηση από τους φορείς. 
7. Οι φορείς του ∆ήµου δεν υποχρεούται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων 

των καυσίµων που αναφέρονται στον προϋπολογισµό της Μελέτης, εφόσον οι ανάγκες 
τους αποδειχθούν µικρότερες κατά την εκτέλεση της σύµβασης προµήθειας. 

Η πληρωµή του προµηθευτή γίνεται τµηµατικά και στο 100% των τµηµατικά 
προσκοµιζοµένων τιµολογίων, µετά την παράδοση και την υπογραφή του σχετικού 
πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρµόδια Επιτροπή και την 
έκδοση του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής από την αρµόδια υπηρεσία των 
φορέων του ∆ήµου, αφού γίνουν και όλες οι από τις κείµενες διατάξεις κρατήσεις. 
 

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης.  Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της 
προµήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε το πέντε 5% του καθαρού  συµβατικής ποσού χωρίς  τον 
ΦΠΑ. Οι ανωτέρω εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα 
στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα 
κράτη-µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού 
Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (Α' 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. 
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού (άρθρο 157, Ν.4281/2014). 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού για το χρονικό διάστηµα των εκατόν ογδόντα 
(180) ηµερών από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. 

Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από 
τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη 
διακήρυξη. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά 
την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. 

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Εάν ο προµηθευτής καθυστερήσει για οποιοδήποτε λόγο την παράδοση των ειδών πέραν της 
ορισθείσας προθεσµίας, και εφόσον η καθυστέρηση υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες 
υποχρεούται να πληρώσει στην υπηρεσία ως ποινική ρήτρα ποσοστό 2,5% επί της συµβατικής 
αξίας της ποσότητας των ειδών που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα. 

Για καθυστέρηση, που υπερβαίνει το 1/2 του παραπάνω χρονικού διαστήµατος, επιβάλλεται 
πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας του κάθε είδους που παραδόθηκε 
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εκπρόθεσµα. 

Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε να υπογράψει 
τη σχετική σύµβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που 
έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν. 

Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και 
από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 
συµβατικά υλικά µέσα στον προβλεπόµενο συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 
δόθηκε. 

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Ο προµηθευτής θα εγγυάται ότι τα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας, σύµφωνα µε τους 
όρους και τις σχετικές προδιαγραφές , θα έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που 
προβλέπουν οι όροι αυτοί. 

Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι 
παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προµηθευτή. Ο προµηθευτής έχει την 
υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας κάθε ποσότητα που 
προµήθευσε, µέσα σε δύο εργάσιµες (2) ηµέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των 
παραπάνω διαβεβαιώσεων. 

Οι δαπάνες επιστροφής στον προµηθευτή των ακατάλληλων ειδών και αποστολής στην 
Υπηρεσία των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προµηθευτή. 

Αν ο προµηθευτής καταστεί υπότροπος µε την προµήθεια ακατάλληλων ειδών κηρύσσεται 
έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέπειες. 

Για όλα τα είδη οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν επί ποινή αποκλεισµού να δηλώνουν τη χώρα 
προέλευσης και τα εργοστάσια κατασκευής των προσφεροµένων ειδών ότι πληρούν τις 
ισχύουσες προδιαγραφές µε υπεύθυνη δήλωση ότι είναι σύµφωνα µε τις αντίστοιχες 
ποιοτικές προδιαγραφές µε βάση τα πρότυπα ποιότητας όπως CE, ISO 9001 2000. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIA                                                          
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
& ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ                                                                         
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
Ταχ. ∆/νση: Κλαζοµενών 46 
Τ.Κ.:16121 
Τηλ: 210 7229662-210 7212193 
E-mail: desand3@otenet.gr 
Πληροφορίες: .Α. Καµπίτσης 

 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός μελέτης. 

 

Α/Α ΟΜΑΔΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΑΞΙΑ (ΠΡΟ 

ΦΠΑ) 

Φ.Π.Α. 24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠ. 

ΦΠΑ) 

1 ΟΜΑΔΑ 1: ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ           5.179,60 €            1.243,10 €             6.422,70 €  

2 ΟΜΑΔΑ 2: ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙΑ         15.446,87 €            3.707,25 €           19.154,12 €  

3 ΟΜΑΔΑ 3: ΧΑΡΤΙΚΑ           9.613,48 €            2.307,24 €           11.920,72 €  

4 ΟΜΑΔΑ 4: ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΑ, ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ κ.α.              967,52 €               232,20 €             1.199,72 €  

5 ΟΜΑΔΑ 5: ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΔΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΦΕ & ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ. 

          9.746,36 €            2.339,13 €           12.085,49 €  

6 ΟΜΑΔΑ 6: ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ           7.600,19 €            1.824,05 €             9.424,24 €  

7 ΟΜΑΔΑ 7: ΓΚΑΖΑΚΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ                20,40 €                   4,90 €                  25,30 €  

  
ΣΥΝΟΛΟ     48.574,42 €      11.657,86 €       60.232,28 €  

 

 

       

   

ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ    

α

/

α 

ΥΛΙΚΟ 
ΕΙΔΟ

Σ 

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚ

ΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ

ΔΑΣ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΙΚ

Η 

ΕΝΔΕΙΚΤΙ

ΚΗ ΑΞΙΑ 

(ΠΡΟ 

ΦΠΑ) 

CPV 

 

 

 

 

  ΟΜΑΔΑ 1: ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ      

1 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ WC 45x55 περίπου με όγκο 25 
Λίτρα σε Ρολό των 100 ΤΕΜ. Από Παρθένο υλικό 100% με 

αστεροειδές κλείσιμο στον πάτο για μεγαλύτερη 

ασφάλεια. Κατάλληλο για τους κάδους γραφείων  &  wc. 

ΣΥΣΚ. 1055 1,10 € 
1.160,50 

€ 

196400

00-4 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ∆ΩΝ  
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) 
ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ΤΟΥ ΝΠ∆∆ «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 
ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ», ΤΟΥ ΝΠΙ∆ Κ.Ε.∆Η.Κ. & ΤΗΣ 
∆ΟΜΗΣ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ. 
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2 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  με κορδόνι υψηλής 

ποιότητας και αντοχής για κάθε χρήση. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 70x100 
περίπου, 100 Λίτρων. Η συσκευασία  είναι ρολό των δέκα 
(10) Τεμαχίων. 

ΣΥΣΚ. 400 1,25 € 500,00 € 
196400

00-4 

3 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ υψηλής ποιότητας και 

αντοχής για κάθε χρήση με όγκο 60 Λίτρων. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
65X85  περίπου 13 τεμάχια/κιλό 

Kgr 923 1,45 € 
1.338,35 

€ 

196400

00-4 

4 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 80x110 υψηλής ποιότητας 

και  αντοχής για κάθε χρήση για όγκο 140 Λίτρων  περίπου 
7-8 τεμάχια/κιλό 

Kgr 1435 1,45 € 
2.080,75 

€ 

196400

00-4 

5 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ-ΤΣΑΝΤΕΣ (SUPER MARKET) No 60, ΜΠΛΕ 38cm 
περίπου 145 τμχ/Kgr 

Kgr 40 2,50 € 100,00 € 
196400

00-4 

 

   

Σύνολο  
(προ 

ΦΠΑ) 

5.179,60 
€ 

 

 
   

ΦΠΑ 
24% 

1.243,10 
€ 

 

    Σύνολο 
6.422,70 

€  

 

 

 

 

 

 

      

 ΟΜΑΔΑ 2: ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙΑ      

1 

ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 1250 ml. Συμπυκνωμένο διάλυμα 

υποχλωριώδους νατρίου, με καθαριστικές - απολυμαντικές 

ιδιότητες και περιεκτικότητα τουλάχιστον 4% κ.ο. σε 

ενεργό χλώριο (Na). Συσκευασία: Πλαστική φιάλη, πάνω 

στην οποία θα αναγράφονται οδηγίες χρήσεως και 

ασφάλειας. 

ΤΕΜ 60 1,13 € 67,80 € 
398210

00-3 

2 

ΧΛΩΡΙΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4L. Λευκαντικό και απολυμαντικό 

διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 3-6% κ.β. σε ενεργό 

χλώριο, να έχει το δυνατόν ευχάριστη και διακριτική οσμή, 

σε συσκευασία των 4 λίτρων και να αναγράφεται η 

ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Επίσης η συσκευασία 

να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσεως, οδηγίες 

προφύλαξης και αρ. άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

ΣΥΣΚ. 709 2,20 € 
1.559,80 

€ 

398210

00-3 

3 
Χλωρίνη πολλαπλών χρήσεων σε ΣΠΡΕΥ, χωρητικότητας 
750 ml, για απολύμανση και καθαριότητα. 

  35 2,50 € 87,50 € 
398210

00-3 

4 

ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ ΦΙΑΛΗ 500ml. Το υδροχλωρικό οξύ 

υδατικό διάλυμα του αέριου υδροχλωρίου με το οποίο έχει 

και τον ίδιο χημικό τύπο, HCl. Είναι ανόργανο ισχυρό οξύ, 

πολύ διαβρωτικό. 

ΤΕΜ 60 0,30 € 18,00 € 
398210

00-3 

5 

ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ 4L. 
Υγρό καθαριστικό απορρυπαντικό χαμηλού αφρισμού 

κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες που πλένονται. 

Κατάλληλο για επιφάνειες από: ξύλο, πλαστικό, 

ανοξείδωτο, φορμάϊκες, πλακάκια δαπέδου, μάρμαρα, 

τοίχους κ.λ.π. Δεν θα πρέπει να αφήνει ίζημα, να έχει 

ευχάριστη και διακριτική οσμή. Θα πρέπει να περιέχει 

ενεργά επιφανειοδραστικά min 5%, να περιέχει σαπούνι 

min 0,8% και να περιέχει διαλύτη min 4%. Πλαστική φιάλη 
4 λίτρων πάνω στην οποία θα αναγράφονται οδηγίες 

χρήσεως και ασφάλειας. 

TEM 612 4,50 € 
2.754,00 

€ 

398210

00-3 
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6 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 750ml ΑΝΤΛΙΑ-ΣΠΡΕΥ. 
Καθαριστικό απορρυπαντικό, κατάλληλο για όλες τις 

γυάλινες επιφάνειες που πλένονται, όπως τζάμια, βιτρίνες , 

παράθυρα, παρμπρίζ και τζάμια αυτοκινήτων κ.λ.π. Να 

απομακρύνει σκόνη, λεκέδες, στίγματα και δακτυλιές. Να 

μην αφήνει ίχνη, θαμπάδες και υπολείμματα. Συσκευασία 

σε πλαστική φιάλη με μηχανισμό ΣΠΡΕΥ. 

ΤΕΜ 135 1,22 € 164,70 € 
398210

00-3 

7 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 ΛΙΤΡΑ. Καθαριστικό 

απορρυπαντικό, κατάλληλο για όλες τις γυάλινες 

επιφάνειες που πλένονται, όπως τζάμια, βιτρίνες , 

παράθυρα, παρμπρίζ και τζάμια αυτοκινήτων κ.λ.π. Να 

απομακρύνει σκόνη, λεκέδες, στίγματα και δακτυλιές. Να 

μην αφήνει ίχνη, θαμπάδες και υπολείμματα. Συσκευασία 

σε πλαστική φιάλη με οδηγίες χρήσεως, οδηγίες 

προφύλαξης και αρ. Αδείας κυκλοφορίας του προϊόντος 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

TEM 121 4,50 € 544,50 € 
398210

00-3 

8 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΟ 500 ΓΡΑΜ. Καθαριστικό 

σε μορφή σκόνης για όλες τις επιφάνειες εσωτερικών 

χώρων, αρωματικό, να απομακρύνει δύσκολους ρύπους 

οργανικής και ανόργανης φύσης, λίπη . Να ξεπλένεται 

εύκολα και να μην προκαλεί φθορές στις επιφάνειες. Με 

επιφανειοδραστικές ουσίες, λεπτούς κόκκους και σάπωνες. 

ΤΕΜ 146 1,2 175,20 € 
398210

00-3 

9 

ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΟ 500 ML. Καθαριστικό 

σε μορφή κρέμας για όλες τις επιφάνειες εσωτερικών 

χώρων, παχύρρευστο, αρωματικό, να απομακρύνει 

δύσκολους ρύπους οργανικής και ανόργανης φύσης, λίπη. 

Να ξεπλένεται εύκολα και να μην προκαλεί φθορές στις 

επιφάνειες. Με επιφανειοδραστικές ουσίες, λεπτούς 

κόκκους και σάπωνες. 

TEM 250 1,50 € 375,00 € 
398210

00-3 

1

0 

ΠΑΠΙ ΓΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑ 750 ml. Καθαριστικό σε υγρή μορφή 

να απομακρύνει δύσκολους ρύπους οργανικής και 

ανόργανης φύσης, λίπη. Υγρό καθαριστικό απορρυπαντικό 

χαμηλού αφρισμού κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες που 

χρήζουν σχετικής υγιεινής, συμπυκνωμένο με γυαλιστικά 

στοιχεία. Σε συσκευασία: Πλαστική φιάλη των 750ml. 

ΤΕΜ 220 1,50 € 330,00 € 
398316

00-2 

1

1 
ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ WC Λεκάνης block 1τεμ 30gr ΤΕΜ 200 0,50 € 100,00 € 

398111

00-1 

1

2 

Σπρέι απολύμανσης για πάγκους κουζίνας 750ml. Με 

ενεργό Οξυγόνο. Να αντιμετωπίζει τη βρωμιά, το 99,9% 

των βακτηριδίων, συμπεριλαμβανομένου του E. coli και 

του ιού της γρίπης (H1N1). 

ΤΕΜ 20 2,25 € 45,00 € 
398210

00-3 

1

3 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΙΠΟΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ  ΦΟΥΡΝΟΥΣ  ΚΑΙ 
ΕΣΤΙΕΣ 500mL.  Ισχυρό καθαριστικό υγρό που διαλύει τα 

καμένα λίπη στη στιγμή από φούρνους, ταψιά, σκεύη 

κουζίνας. Ειδικής σύνθεσης αλκαλικό απορρυπαντικό υγρό. 

Αποτελεσματικό σε καμένα λίπη. 

ΤΕΜ 51 2,00 € 102,00 € 
398311

00-7 

1

4 
ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 500mL. ΤΕΜ 715 1,50 € 

1.072,50 

€ 

398210

00-3 

1

5 

ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 2 ΛΙΤΡΩΝ. Περιέχει ενεργά 

συστατικά βιοδιασπώμενα ώστε να μην επιβαρύνει το 

υδάτινο περιβάλλον. Συσκευασμένο σε ειδικά μελετημένες 

συσκευασίες ώστε να είναι 100% ανακυκλώσιμες και 

ασφαλείς για το χρήστη, να είναι φιλικό με την επιδερμίδα, 

υποαλλεργικό και να μην προκαλεί ερεθισμούς , να 

προσφέρει απαλότητα στα ρούχα. Σε συσκευασία των 2lit. 

ΤΕΜ 400 2,10 € 840,00 € 
336312

00-4 

1

6 

ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 500ml  (Υγρό 

κρεμοσάπουνο με ουδέτερο PH, σε συσκευασία με αντλία 

500ml, με γλυκερίνη και απαλά αρώματα). Τα συστατικά 

του στοιχεία να είναι οικολογικά και βιοδιασπώμενα. 

ΤΕΜ 101 1,20 € 121,20 € 
398310

00-6 
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1

7 

ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 LT  (Υγρό κρεμοσάπουνο με 

ουδέτερο PH, σε επαγγελματική συσκευασία 4 λίτρων με 

γλυκερίνη και απαλά αρώματα). Τα συστατικά του στοιχεία 

να είναι οικολογικά και βιοδιασπώμενα. Συσκευασία 4L. 

ΤΕΜ 432 3,65 € 
1.576,80 

€ 

398310

00-6 

1

8 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 125gr με αντλία. 
Απολυμαντικό-Βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, 

φυματιοκτόνο, ιοκτόνο,  ελεύθερο αλδεϋδών σε υγρή 

μορφή για την απολύμανση χεριού. Συσκευασία σε 

πλαστικό δοχείο με αντλία. 

ΤΕΜ 10 2,60 € 26,00 € 
337413

00-9 

1

9 

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ 70% αιθυλική 
αλκοόλη, 1000ml. Συσκευασία φιάλης 1000Ml με αντλία 

για άμεση χρήση. 

ΤΕΜ 135 7,18 969,30 € 
337411

00-7 

2

0 

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΠΛΕ 430 ml 93°.  Συσκευασία 

περίπου 430ml, 93ο αλκοολικών βαθμών, για γενική 

χρήση. 

ΤΕΜ 12 1,00 € 12,00 € 
243225

00-2 

2

1 

ΛΟΣΙΟΝ  ΑΛΚΟΟΛΗΣ  500ml. Αλκοολούχα Λοσιόν 95º.  

Συσκευασία περίπου 500ml, για γενική χρήση. 
ΤΕΜ 50 0,95 47,50 € 

243223

20-6 

2

2 

ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4LT.  Υγρό απορρυπαντικό κατάλληλο για 

πλύσιμο πιάτων, ποτηριών, σκευών, κατσαρόλες και 

μαχαιροπήρουνα στο χέρι. Περιεκτικότητα σε πλούσια 

ενεργά συστατικά και γλυκερίνη. Να περιέχει ανιονικά 

επιφανειοδραστικά min 16% , μη ιονικά min 2%, NaOH min 

8%, pH υδατικού διαλύματος 1%, ειδικής σύνθεσης που να 

βοηθά στον καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής (τσάι, λίπη , 

αίμα καφές, αυγά κ.λ.π.). Τα δε συστατικά του στοιχεία να 

είναι οικολογικά και βιοδιασπώμενα. Συμπυκνωμένο, 

υψηλής περιεκτικότητας σε ενεργά συστατικά. Υψηλού 

σταθερού αφρισμού, ουδέτερου PH. 

TEM 386 3,30 € 
1.273,80 

€ 

398320

00-3 

2

3 

ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 500ml με αντλία.  Υγρό απορρυπαντικό 

κατάλληλο για πλύσιμο πιάτων, ποτηριών, σκευών, 

κατσαρόλες και μαχαιροπήρουνα στο χέρι. Περιεκτικότητα 

σε πλούσια ενεργά συστατικά και γλυκερίνη. Να περιέχει 

ανιονικά επιφανειοδραστικά min 16% , μη ιονικά min 2%, 

NaOH min 8%, pH υδατικού διαλύματος 1%, ειδικής 

σύνθεσης που να βοηθά στον καθαρισμό ρύπων κάθε 

μορφής (τσάι, λίπη , αίμα καφές, αυγά κ.λ.π.). Τα δε 

συστατικά του στοιχεία να είναι οικολογικά και 

βιοδιασπώμενα. Συμπυκνωμένο, υψηλής περιεκτικότητας 

σε ενεργά συστατικά. Υψηλού σταθερού αφρισμού, 

ουδέτερου PH. Διαθέτει πλαστική αντλία. 

ΤΕΜ 124 0,98 € 121,52 € 
398320

00-3 

2

4 

ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (ΣΥΣΚ. 30 ΤΕΜ) 
Ταμπλέτες πιάτων, έχουν ειδική σύνθεση που 

απομακρύνουν και τους δυσκολότερους λεκέδες. 

Προσφέρει λάμψη στα ανοξείδωτα σκεύη. Προστατεύει το 

πλυντήριο από τα άλατα. 

ΤΕΜ 250 5,85 
1.462,50 

€ 

398312

10-1 

2

5 

ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ  4 LT. Υγρό απορρυπαντικό 

πλυντηρίου πιάτων, με ενεργά συστατικά που διαλύουν τα 

λίπη και τις πρωτεΐνες. Συσκευασία 4 λίτρων. 

TEM 75 6,17 € 462,75 € 
398312

10-1 

2

6 

ΥΓΡΟ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ  4 LT. Υγρό, με 

ειδική σύνθεση για να βοηθά το στέγνωμα και να 

προστατεύει το πλυντήριο, να περιέχει ενεργά 

επιφανειοδραστικά (4lt). 

TEM 65 7,90 € 513,50 € 
398312

10-1 

2

7 

ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 54 ΜΕΖΟΥΡΕΣ. 
Σκόνη πλυντηρίου, που να διαλύεται εύκολα και πλήρως, 

να εξασφαλίζει καθαριότητα και λάμψη στα ρούχα, να 

περιέχει ενεργά τασιενεργά συστατικά βιοδιασπώμενα 

ώστε να μην επιβαρύνει το υδάτινο περιβάλλον, να μην 

περιέχει βόριο και φωσφορικά. Να μην προκαλεί φθορές 

ΤΕΜ 80 7,80 € 624,00 € 
398312

00-8 
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στις ίνες των ρούχων, να πλένει αποτελεσματικά και στους 

30 βαθμούς . Να είναι σε χάρτινη συσκευασία όπου θα έχει 

οδηγίες χρήσης. 

    
Σύνολο 

 (προ 
ΦΠΑ) 

15.446,87 
€ 

 

    
ΦΠΑ 
24% 

3.707,25 
€ 

 

    
Σύνολο 

19.154,12 
€ 

 

       

 ΟΜΑΔΑ 3: ΧΑΡΤΙΚΑ      

1 

ΧEIΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΛΕΥΚΗ Ζ-Ζ. ΚΙΒΩΤΙΟ 4000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ. 

Χαρτοπετσέτες ζικ-ζακ, 200 φύλλων, λευκές 

επαγγελματικού τύπου. Μαλακή και απορροφητική από 

καθαρή χαρτομάζα από 100% λευκασμένο χημικό πολτό. 

Δίφυλλη γκοφρέ διαστάσεων 25cm X 23cm με απόκλιση +/- 

5%. Σε συσκευασία πακέτου με πλαστικό περίβλημα. 

Κιβώτιο με 20 πακέτα x200φύλλα (4000φύλλα ανά 

κιβώτιο). 

ΚΙΒ 84 12,00 € 
1.008,00 

€ 

337630

00-6 

2 

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 24x24 ΛΕΥΚΕΣ ΜΑΛΑΚΕΣ. 
Από λευκασμένο πρωτογενή χημικό πολτό 90% και 

μηχανικό 10% (με απόκλιση +/- 10%). Διάσταση: 24cm 

X24cm με απόκλιση +/- 5%. Συσκευασία με πλαστικό 

περίβλημα σε χαρτοκιβώτιο.%. Σε συσκευασία πακέτου με 

πλαστικό περίβλημα. Κιβώτιο με 20 πακέτα x200φύλλα 

(4000φύλλα ανά κιβώτιο). 

ΚΙΒ 21 1,80 € 37,80 € 
337640

00-3 

3 

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ 14CM X14CM 100 ΤΕΜ. 
Από λευκασμένο πρωτογενή χημικό πολτό 90% και 

μηχανικό 10% (με απόκλιση +/- 10%). Διάσταση: 14cm 

X14cm με απόκλιση +/- 5%. Συσκευασία με πλαστικό 

περίβλημα 

ΣΥΣΚ. 250 0,67 € 167,50 € 
337640

00-3 

4 
ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ 100 ΤΕΜ. Χαρτομάντιλα δίφυλλα, από 

λευκασμένο χαρτοπολτό 100%, κουτί των 100τμχ. 
ΤΕΜ 700 0,53 € 371,00 € 

337600

00-5 

5 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΥΚΟ 26m περίπου (12 TEMAXIA). 
Απορροφητικά από 100% λευκασμένο πολτό, (με απόκλιση 

+/- 10%), διπλό φύλλο, γκοφρέ ή λείο, των 150gr το κάθε 

ρολό, με απόκλιση + /- 10%. Συσκευασία σε πλαστικό 
περίβλημα των 12 ρολών. 

ΣΥΣΚ 932 3,19 € 
2.973,08 

€ 

337610

00-2 

6 

ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1000gr. Δίφυλλο/Γκοφρέ. 
Μέτρα: 100. Βάρος ρολού: 950gr (±5% )Χαρτί κουζίνας 
από 100% λευκασμένο χαρτοπολτό.  Extra απορροφητικό 

και ανθεκτικό ρολό χαρτιού κατάλληλο για όλες της 

εργασίες σπιτιού και επιχείρησης. Δεν αφήνει χνούδι. 

ΤΕΜ 1520 2,20 € 
3.344,00 

€ 

337610

00-2 

7 

ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ σε διάσταση 22Χ14. Συσκευασία 3 

τεμαχίων των 72 μωρομάντηλα η κάθε μία. Αντισηπτικά 

απολυμαντικά  με χαμομήλι για βρέφη. Υποαλλεργικό 

προϊόν 100%, με ουδέτερο PH, χωρίς οινόπνευμα. 

ΣΥΣΚ 360 3,99 € 
1.436,40 

€ 

337500

00-2 

8 

ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΑ 1m Χ1m ΛΕΥΚΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 150 
ΤΕΜ.  ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ 1,00Μ Χ 1,00Μ. 

Τραπεζομάντιλα χάρτινα με πλαστική επένδυση στο κάτω 

μέρος σε συσκευασία των 150 τεμαχίων. 

TEM 30 9,19 € 275,70 € 
337510

00-9 

    
Σύνολο 

 (προ 
9.613,48 

€ 
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ΦΠΑ) 

    
ΦΠΑ 
24% 

2.307,24 
€ 

 

    
Σύνολο 

11.920,72 
€ 

 

       

 ΟΜΑΔΑ 4: ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΑ, ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ κ.α.      

1 

ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 80m x 29cm με κόφτη. Κλασικό 

αλουμινόχαρτο να προστατεύει αποτελεσματικά τα 

τρόφιμά από το φως και τις οσμές . Σε ρολό των 80 μέτρων 

x 39cm αλουμινίου υψηλής αντοχής και ποιότητας να 

διαθέτει το ιδανικό πάχος για να μη σκίζεται και να μην 

τσακίζει, να χρησιμοποιείται και από τις δύο πλευρές ματ 

και γυαλιστερή. 

TEM 110 4,28 € 470,80 € 
378239

00-2 

2 

ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 8Μ. Λαδόχαρτο, χαρτί ψησίματος. 

Να διαθέτει εξαιρετικές αντικολλητικές ιδιότητες και 

μεγάλες αντοχές σε υψηλές θερμοκρασίες (μέχρι και 

200οC. 50 μέτρα Χ 38 εκατοστά. Προστατεύει τα φαγητά 

καθώς δεν κολλάει πάνω τους κατά το ψήσιμο. 

TEM 66 0,83 € 54,78 € 
378230

00-3 

3 

ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 100m X 30 cm Συσκευασίας 

Τροφίμων.  Ιδανική για τη συντήρηση των τροφίμων μέσα 

και έξω από το ψυγείο. Να διαθέτει μεγάλη ελαστικότητα 

και εφαρμόζει σε όλα τα σκεύη, να είναι κατάλληλη για 

επαφή με όλα τα τρόφιμα, ακόμη και σε 100% αμιγές 

λίπος, να είναι κατάλληλη για χρήση στην κατάψυξη σε 

θερμοκρασίες έως-30°C. Διαστάσεων 45cm σε 
συσκευασία των 100μ. 

ΤΕΜ 81 1,84 € 149,04 € 
441760

00-4 

4 
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΡΟΛΛΑ 1500m x 35 cm Συσκευασίας 
Τροφίμων. 

ΤΕΜ 10 23,10 € 231,00 € 
441760

00-4 

5 
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΔΙΑΦΑΝΟ 
διαστάσεις 24cm X 40cm. Πολυαιθυλενίου HDPE. 

Kgr 10 4,30 € 43,00 € 
189300

00-7 

6 
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (POLYBAG) ΔΙΑΦΑΝΟ διαστάσεις 
24cm X 35cm. Συσκευασία 50τεμ 

ΤΕΜ 20 0,42 € 8,40 € 
189371

00-7 

7 Τσέρκι για σακουλάκια τροφίμων 10cm πακέτο 1000τεμ. ΣΥΣΚ. 3 3,50 € 10,50 € 
189371

00-7 

    
Σύνολο  

(προ 
ΦΠΑ) 

967,52 €  

    
ΦΠΑ 
24% 

232,20 €  

    
Σύνολο 

1.199,72 
€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

ΟΜΑΔΑ 5: ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΦΕ & ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ.     

1 
ΠΟΤΗΡΙ ΧΑΡΤΙΝΟ ΖΕΣΤΟΥ 12 ΟΖ ΤΕΜ 50. Ποτήρια χάρτινα 

2πλής επίστρωσης για ζεστά ροφήματα. 
ΣΥΣΚ. 340 1,34 € 455,60 € 

332211

23-5 
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2 
ΠΟΤΗΡΙ ΧΑΡΤΙΝΟ ΖΕΣΤΟΥ 4 ΟΖ ΤΕΜ 100. Ποτήρια χάρτινα 

2πλής επίστρωσης για ζεστά ροφήματα. 
ΣΥΣΚ. 210 1,34 € 281,40 € 

332211

23-5 

3 
ΠΟΤΗΡΙ ΧΑΡΤΙΝΟ ΖΕΣΤΟΥ 8 ΟΖ ΤΕΜ 50. Ποτήρια χάρτινα 

2πλής επίστρωσης για ζεστά ροφήματα. 
ΣΥΣΚ. 680 1,34 € 911,20 € 

332211

23-5 

4 

ΠΟΤΗΡΙ ΝΕΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ 250 ML 50 ΤΕΜ. 
Ποτήρια πλαστικά νερού μεγάλα, ποτήρια από 

(πολυεστέρα) PET, 250ml , κατάλληλο για τρόφιμα, μη 

τοξικό, σε συσκευασία των 50τμχ. Με θερμική αντοχή 

μέχρι 120 βαθμούς Κελσίου. 

ΣΥΣΚ. 2570 1,34 € 
3.443,80 

€ 

332211

23-5 

5 

ΠΟΤΗΡΙ ΦΡΑΠΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 350 ML 50 ΤΕΜ. Ποτήρια 

πλαστικά των 350ml 12 ΟΖ σε συσκευασία των 50 

τεμαχίων. 

ΣΥΣΚ. 960 1,34 € 
1.286,40 

€ 

332211

23-5 

6 

ΠΙΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΑ 20 ΤΕΜ. Πλαστικό πιάτο 

στρογγυλό, μίας χρήσης, κατάλληλο για τρόφιμα, μη τοξικά 

Πακέτο των 20τμχ. 

ΣΥΣΚ. 210 1,34 € 281,40 € 
392212

20-5 

7 

ΠΙΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑ 20 ΤΕΜ. Πλαστικό πιάτο 

στρογγυλό, μίας χρήσης, κατάλληλο για τρόφιμα, μη τοξικά 

Πακέτο των 20τμχ. 

ΣΥΣΚ. 210 1,34 € 281,40 € 
392212

20-5 

8 

ΠΙΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΑ 20 ΤΕΜ. Πλαστικό πιάτο 

στρογγυλό, μίας χρήσης, κατάλληλο για τρόφιμα, μη 

τοξικά. Πακέτο των 20τμχ. 

ΣΥΣΚ. 383 1,34 € 513,22 € 
392212

20-5 

9 
ΚΟΥΤΑΛΙΑ/ΠΙΡΟΥΝΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 
ΤΕΜ. 

ΣΥΣΚ. 520 1,34 € 696,80 € 
392221

10-8 

1

0 

ΚΟΥΤΑΛΙΑ/ΠΙΡΟΥΝΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 
ΤΕΜ. 

ΣΥΣΚ. 165 1,34 € 221,10 € 
392221

10-8 

1

1 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΟΥΒΕΡ (ΠΙΡΟΥΝΙ-ΜΑΧΑΙΡΙ-ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ) 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜ. 

ΣΥΣΚ. 69 1,34 € 92,46 € 
392221

10-8 

1

2 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΟΥΒΕΡ (ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΥΤΑΛΙ-ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ) 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜ. 

ΣΥΣΚ. 20 1,34 € 26,80 € 
392221

10-8 

1

3 
ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΝΤΥΜΕΝΑ ΦΡΑΠΕ 1000 ΤΕΜ. ΣΥΣΚ. 23 1,34 € 30,82 € 

195200

00-7 

1

4 
ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΝΤΥΜΕΝΑ ΦΡΕΝΤΟ 1000 ΤΕΜ. ΣΥΣΚ. 26 1,34 € 34,84 € 

195200

00-7 

1

5 

ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΓΡΑΝΙΤΑΣ (ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ) 
ΝΤΥΜΜΕΝΑ 1000ΤΕΜ 

ΣΥΣΚ. 4 1,34 € 5,36 € 
195200

00-7 

1

6 
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΙΑ  1000 TEM  για  καφέ ή ρόφημα. ΣΥΣΚ. 15 1,34 € 20,10 € 

195200

00-7 

1

7 

ΚΑΠΑΚΙ ΠΙΠΙΛΑ 16 ΟΖ  100 ΤΕΜ. Ειδικό πλαστικό καπάκι 

κατάλληλο για τρόφιμα για ποτήρι 16 ΟΖ. 
ΣΥΣΚ. 41 1,34 € 54,94 € 

446183

50-3 

1

8 

ΚΑΠΑΚΙ ΠΙΠΙΛΑ 8-10 ΟΖ  100 ΤΕΜ. Ειδικό πλαστικό καπάκι 

κατάλληλο για ποτήρι 8-10 ΟΖ. 
ΣΥΣΚ. 58 1,34 € 77,72 € 

446183

50-3 

1

9 

ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΦΕ ΘΟΛΩΤΟ 100 ΤΕΜ ειδικό πλαστικό  καπάκι 

κατάλληλο για τρόφιμα για ποτήρι 350ml. 
ΣΥΣΚ. 440 1,34 € 589,60 € 

446183

50-3 

2

0 

Πλαστικό σκεύος μιας χρήσης για φούρνο μικροκυμάτων 
χωρητικότητας 1000ml. Συσκευασία 50 τεμ. 

ΣΥΣΚ 20 8,00 € 160,00 € 
195200

00-7 

2

1 

Πλαστικό σκεύος (μπολάκι) μιας χρήσης χωρητικότητας 

240ml. Συσκευασία 20τεμ. 
ΣΥΣΚ. 75 1,34 € 100,50 € 

195200

00-7 

2

2 

Καπάκια για πλαστικό σκεύος χωρητικότητας 240ml. 
Συσκευασία 20τεμ. 

ΣΥΣΚ. 75 1,34 € 100,50 € 
195200

00-7 

2

3 

Πλαστικό σκεύος (μπολάκι) μιας χρήσης χωρητικότητας 
640ml. Συσκευασία 80τεμ. 

ΣΥΣΚ 5 1,34 € 6,70 € 
195200

00-7 

2

4 

Καπάκια για πλαστικό σκεύος χωρητικότητας 640ml. 
Συσκευασία 80τεμ. 

ΣΥΣΚ 5 1,34 € 6,70 € 
195200

00-7 
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2

5 

Πλαστικό σκεύος τροφίμων χωρητικότητας 750ml με 
καπάκι, για μικροκύματα. Συσκευασία 50ΤΜΧ 

ΣΥΣΚ 20 1,34 € 26,80 € 
195200

00-7 

2

6 

ΚΟΥΤΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΦΕ 2 ΘΕΣΕΩΝ  100 ΤΕΜ   χάρτινο 

κουτί 2 θέσεων για μεταφορά  ροφημάτων και 

αναψυκτικών 

ΣΥΣΚ. 3 1,34 € 4,02 € 
337720

00-2 

2

7 

ΚΟΥΤΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΦΕ 4 ΘΕΣΕΩΝ 100 ΤΕΜ  χάρτινο 

κουτί 4 θέσεων για μεταφορά  ροφημάτων και 

αναψυκτικών 

ΣΥΣΚ. 3 1,34 € 4,02 € 
337720

00-2 

2

8 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΒΕΖΙΤΑΛ ΚΑΡΟ 13CM X 21CM. Κατάλληλο για 

τρόφιμα. 
Kgr 20 1,34 € 26,80 € 

337720

00-2 

2

9 
ΟΔΟΝΤΟΓΛΥΦΙΔΕΣ  ΝΤΥΜΕΝΕΣ 1000 ΤΕΜ. ΣΥΣΚ. 4 1,34 € 5,36 € 

337117

30-3 

    
Σύνολο 

 (προ 
ΦΠΑ) 

9.746,36 
€ 

 

    
ΦΠΑ 
24% 

2.339,13 
€ 

 

    
Σύνολο 

12.085,49 
€ 

 

 

 

 

 

 

     

 ΟΜΑΔΑ 6: ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ     

1 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΠΙΑΤΩΝ 3 ΤΕΜ  με 2 όψεις η μία με 

φίμπρα και σε διαστάσεις 12cmΧ7cmΧ2,7cm. Με 

ενσωματωμένο σύρμα (fibritex). 

ΤΕΜ 187 0,60 € 112,20 € 
398320

00-3 

2 
Πανάκια γενικής χρήσης με μικροΐνες 

ΤΕΜ 70 1,20 € 84,00 € 
395258

00-6 

3 

ΣΥΡΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ Σετ 3 ΤΕΜ από χοντρό 

ατσαλόμαλο για πλύσιμο πιάτων. Εξαιρετικής αντοχής, σε 

σπειροειδή μορφή, βάρους 15gr περίπου έκαστο. 

Συσκευασία με πλαστικό περίβλημα. 

ΣΥΣΚ. 77 0,60 € 46,20 € 
392200

00-0 

4 

ΣΥΡΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ  40gr 
σπόγγος, σε σπειροειδή µορφή, βάρους 15gr περίπου 
έκαστο. Συσκευασία σε πλαστικό περίβληµα, ανά 
τεµάχιο. 

ΤΕΜ 10 0,35 € 3,50 € 
392200

00-0 

5 

ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΕΣ  No 3 (τύπου Vetex). Πετσέτες 

απορροφητικές κουζίνας με μεγάλη απορροφητικότητα, 

διαστάσεων 21cm x 29cm ή 26,5cm X 25cm (Νο 3). 

ΤΕΜ 709 0,65 € 460,85 € 
395141

00-9 

6 

ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΕΣ  ρολό 14m. Πετσέτες απορροφητικές 

κουζίνας με μεγάλη απορροφητικότητα. Διαστάσεις 32cm 
Χ 14m. 

ΤΕΜ 8 8,50 € 68,00 € 
395258

00-6 

7 ΣΚΟΥΠΑ ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΜΕΓΑΛΗ. ΤΕΜ 56 1,87 € 104,72 € 
395141

00-9 

8 ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 32- 34 cm. ΤΕΜ 115 2,00 € 230,00 € 
392241

00-9 

9 

ΣΚΟΥΠΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ. Σκούπα μαγνητική με τρίχα (διπλή) 

από συνθετικό για να συγκρατεί τα σωματίδια σκόνης, 

οικιακής χρήσης Α' ποιότητας. 

ΤΕΜ 5 1,06 € 5,30 € 
395141

00-9 

1

0 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ANTAΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΗ ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΗ 
200 gr.  Σφουγγαρίστρα τύπου vettex, από βισκόζη, 

πολυεστέρα και πολυπροπυδένιο, με αντοχή στα αλκαλικά 

και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια κατά την τη 

χρήση της και να έχει μεγάλη απορροφητικότητα. Μέγεθος 

μεγάλη. 

ΤΕΜ 113 1,86 € 210,18 € 
398124

00-1 
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1

1 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ  ΚΟΡΔΟΝΙ ΑΣΠΡΗ ΜΕ ΚΑΛΥΚΑ 
ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ 200 gr, με αντοχή στα αλκαλικά και όξινα 

καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια κατά την τη χρήση 

της και να έχει μεγάλη απορροφητικότητα. Μέγεθος 

μεγάλη. 

ΤΕΜ 12 1,42 € 17,04 € 
398124

00-1 

1

2 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΓΙΓΑΣ ΒΙΔΩΤΗ από ύφασμα 

απορροφητικό  ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ (τύπου vettex). Από βισκόζη, 

πολυεστέρα και πολυπροπυδένιο, με αντοχή στα αλκαλικά 

και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια κατά την τη 

χρήση της και να έχει μεγάλη απορροφητικότητα. Μέγεθος 

μεγάλη. 

ΤΕΜ 10 2,95 € 29,50 € 
398124

00-1 

1

3 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ  ΓΙΓΑΣ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 400 gr. 
Ανταλλακτικό για κοντάρι ΜΕ ΚΛΙΠΣ. Από ύφασμα 

απορροφητικό η νημάτινη βαμβακερή  400gr. 

ΤΕΜ 44 10,00 € 440,00 € 
398124

00-1 

1

4 

ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΛΟ. Κοντάρι απλό 

μεταλλικό 130εκ. 
ΤΕΜ 25 1,00 € 25,00 € 

392241

00-9 

1

5 

ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1,25m. Κοντάρια από 

αλουμίνιο, διαστάσεων 1,25cm X 0,28 cm. 
ΤΕΜ 52 1,70 € 88,40 € 

392241

00-9 

1

6 

ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1,2-1,3μ  για επαγγελματικές 
σφουγγαρίστρες (με κλιπς). 

ΤΕΜ 30 2,90 € 87,00 € 
398124

00-1 

1

7 

ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ πλαστικός 

χωρητικότητας 15-16lt με αποσπώμενο πλαστικό στίφτη 
σφουγγαρίστρας. 

ΤΕΜ 14 4,50 € 63,00 € 
392243

30-0 

1

8 

Ανταλλακτικό στίφτη σφουγγαρίστρας, πλαστικό για 

κουβά στρογγυλό χωρητικότητας 15-16lt. 
ΤΕΜ 5 1,00 € 5,00 € 

398124

00-1 

1

9 

Καρότσι σφουγγαρίσματος μονό. Kαρότσι μεταλλικό με 
κουβά περίπου23L πλαστικό, πρέσα πλαστική και καλάθι 
απορρυπαντικών. 

ΤΕΜ 11 45,00 € 495,00 € 
398124

00-1 

2

0 

Σετ καροτσάκι σφουγγαρίσματος διπλό 2X23 λίτρων με 
πρέσα. Καρότσι – τρόλεϊ σφουγγαρίσματος διπλό με 
μεταλλικό σκελετό. 

ΤΕΜ 5 56,50 € 282,50 € 
398124

00-1 

2

1 

Πρέσα σφουγγαρίστρας  με μεταλλικό σκελετό, για 
καρότσι σφουγγαρίσματος και κουβά έως 30 λίτρα. 

ΤΕΜ 5 30,00 € 150,00 € 
398124

00-1 

2

2 

ΦΑΡΑΣΙΑ ΜΙΚΡΑ 26cm με χερούλι πλαστικό για εύκολη 
αποκομιδή απορριμμάτων. 

ΤΕΜ 6 0,50 € 3,00 € 
392243

50-6 

2

3 
ΦΑΡΑΣΙΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ. Φαράσι με κοντάρι 70cm x 26cm. ΤΕΜ 80 1,86 € 148,80 € 

392243

50-6 

2

4 

ΦΑΡΑΣΙΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΥΠΟΥ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ. Βαρέως 

τύπου για κήπους και δρόμους. Φαράσι πλαστικό 

ορθοστατικό μεγάλης αντοχής με κοντάρι ύψους 80εκ και 

μεγάλο κάδο για χώματα, φύλλα και μπάζα. 

ΤΕΜ 15 6,80 € 102,00 € 
392243

50-6 

2

5 

ΚΑΔΟΙ  ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ  40 Λίτρων,  Πλαστικός 

χωρητικότητας 40 λίτρων με καπάκι. 
ΤΕΜ 6 20,00 € 120,00 € 

349284

80-6 

2

6 

ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 6 
Λίτρων για χρήση σε χώρους wc. 

ΤΕΜ 42 4,50 € 189,00 € 
349284

80-6 

2

7 

ΚΑΛΑΘΙΑ 15 L ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ. Πλαστικό χωρητικότητας 15 

λίτρων με καπάκι. 
ΤΕΜ 180 10,00 € 

1.800,00 

€ 

349284

80-6 

2

8 

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ  ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ. Πιγκάλ πλαστικό, με βάση, 

χρώματος άσπρου. 
ΤΕΜ 20 5,00 € 100,00 € 

398316

00-2 

2

9 

ΓΑΝΤΙΑ  ΚΟΥΖΙΝΑΣ για οικιακές εργασίες.  Από πλαστικό 

ανθεκτικό, άριστης ποιότητας, σε τέσσερα μεγέθη (S-M-L). 

σε συσκευασία από πλαστικό περίβλημα, ανά τεμάχιο. 

ΖΕΥΓ 300 1,20 € 360,00 € 
181410

00-1 
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3

0 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ 100 TMX με πούδρα μιας χρήσης. Από 
latex υλικό , μίας χρήσης μεγάλης αντοχής, κατάλληλο για 

προφύλαξη της υγιεινής και ασφάλειας του χρήστη τους. 

Σε πακέτο χάρτινο 100 ζεύγη μεγέθους S, M,L. 

ΤΕΜ 245 5,00 € 
1.225,00 

€ 

184243

00-1 

3

1 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ 100 TMX χωρίς πούδρα μιας χρήσης. 

Από latex υλικό , μίας χρήσης μεγάλης αντοχής, κατάλληλο 

για προφύλαξη της υγιεινής και ασφάλειας του χρήστη 

τους. Σε πακέτο χάρτινο 100 ζεύγη μεγέθους S, M,L. 

ΤΕΜ 100 5,00 € 500,00 € 
184243

00-0 

3

2 
ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΞΥΛΙΝΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 24 ΤΕΜ.) ΣΥΣΚ. 30 1,50 € 45,00 € 

445122

10-7 

    
Σύνολο 

 (προ 
ΦΠΑ) 

7.600,19 
€ 

 

    
ΦΠΑ 
24% 

1.824,05 
€ 

 

    
Σύνολο 

9.424,24 
€ 

 

       

 ΟΜΑΔΑ 7: ΓΚΑΖΑΚΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ      

1 
ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΓΚΑΖΑΚΙΑ βουτανίου 190gr, για καμινέτα, 

λάμπες και φλόγιστρα. 
ΤΕΜ 30 0,68 € 20,40 € 

397214

10-9 

    
Σύνολο 

 (προ 
ΦΠΑ) 

20,40 €  

    
ΦΠΑ 
24% 

4,90 €  

    Σύνολο 25,30 € 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIA                                                          
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
& ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ                                                                         
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
Ταχ. ∆/νση: Κλαζοµενών 46 
Τ.Κ.:16121 
Τηλ: 210 7229662-210 7212193 
E-mail: desand3@otenet.gr 
Πληροφορίες: .Α. Καµπίτσης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός μελέτης για τις ανάγκες του 

Δήμου Καισαριανής. 

 
 

Α/Α ΟΜΑΔΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 

(ΠΡΟ ΦΠΑ) 

Φ.Π.Α. 24% 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ) 

1 ΟΜΑΔΑ 2: ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙΑ        728,75 €         174,90 €                             903,65 €  

2 ΟΜΑΔΑ 3: ΧΑΡΤΙΚΑ     1.049,40 €         251,86 €                          1.301,26 €  

3 
ΟΜΑΔΑ 6: ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

    1.181,90 €  
       283,66 €                          1.465,56 €  

  ΣΥΝΟΛΟ    2.960,1 €       710,41 €                       3.670,46 €  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ∆ΩΝ  
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) 
ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ΤΟΥ ΝΠ∆∆ «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 
ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ», ΤΟΥ ΝΠΙ∆ Κ.Ε.∆Η.Κ. & ΤΗΣ 
∆ΟΜΗΣ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ. 
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 ΥΛΙΚΟ ΕΙΔΟΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΔΗΜΟΥ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΑΞΙΑ (ΠΡΟ 

ΦΠΑ) 

  

      

 ΟΜΑΔΑ 2: ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙΑ     

1 

ΧΛΩΡΙΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4L. Λευκαντικό και 

απολυμαντικό διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 

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

ευχάριστη και διακριτική οσμή, σε συσκευασία 

των 4 λίτρων και να αναγράφεται η ημερομηνία 

παραγωγής και λήξης. Επίσης η συσκευασία να 

διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσεως, οδηγίες 

προφύλαξης και αρ. άδειας κυκλοφορίας του 

προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

ΣΥΣΚ. 60 2,20 € 132,00 € 

2 

ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ 4L. Υγρό καθαριστικό 

απορρυπαντικό χαμηλού αφρισμού κατάλληλο 

για όλες τις επιφάνειες που πλένονται. 

Κατάλληλο για επιφάνειες από:ξύλο, πλαστικό, 

ανοξείδωτο, φορμάϊκες, πλακάκια δαπέδου, 

μάρμαρα, τοίχους κ.λ.π. Δεν θα πρέπει να αφήνει 

ίζημα, να έχει ευχάριστη και διακριτική οσμή. Θα 

πρέπει να περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά 

min 5%, να περιέχει σαπούνι min 0,8% και να 

περιέχει διαλύτη min 4%. Πλαστική φιάλη 4 
λίτρων πάνω στην οποία θα αναγράφονται 

οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας. 

TEM 60 4,50 € 270,00 € 

3 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 750ml ΑΝΤΛΙΑ-
ΣΠΡΕΥ. Καθαριστικό απορρυπαντικό, κατάλληλο 

για όλες τις γυάλινες επιφάνειες που πλένονται, 

όπως τζάμια, βιτρίνες , παράθυρα, παρμπρίζ και 

τζάμια αυτοκινήτων κ.λ.π. Να απομακρύνει 

σκόνη, λεκέδες, στίγματα και δακτυλιές. Να μην 

αφήνει ίχνη, θαμπάδες και υπολείμματα. 

Συσκευασία σε πλαστική φιάλη με μηχανισμό 

ΣΠΡΕΥ. 

ΤΕΜ 10 1,22 € 12,20 € 

4 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 ΛΙΤΡΑ. 
Καθαριστικό απορρυπαντικό, κατάλληλο για όλες 

τις γυάλινες επιφάνειες που πλένονται, όπως 

τζάμια, βιτρίνες , παράθυρα, παρμπρίζ και τζάμια 

αυτοκινήτων κ.λ.π. Να απομακρύνει σκόνη, 

λεκέδες, στίγματα και δακτυλιές. Να μην αφήνει 

ίχνη, θαμπάδες και υπολείμματα. Συσκευασία σε 

πλαστική φιάλη με οδηγίες χρήσεως, οδηγίες 

προφύλαξης και αρ. Αδείας κυκλοφορίας του 

προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

TEM 13 4,50 € 58,50 € 

5 

ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 500ml  (Υγρό 

κρεμοσάπουνο με ουδέτερο PH, σε συσκευασία 

με αντλία 500ml, με γλυκερίνη και απαλά 

αρώματα). Τα συστατικά του στοιχεία να είναι 

οικολογικά και βιοδιασπώμενα. 

ΤΕΜ 40 1,20 € 48,00 € 

6 

ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 LT  (Υγρό 

κρεμοσάπουνο με ουδέτερο PH, σε 

επαγγελματική συσκευασία 4 λίτρων με 

ΤΕΜ 57 3,65 € 208,05 € 
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γλυκερίνη και απαλά αρώματα). Τα συστατικά 

του στοιχεία να είναι οικολογικά και 

βιοδιασπώμενα. Συσκευασία 4L. 

    
Συνολο (προ 

ΦΠΑ) 
728,75 € 

    ΦΠΑ 24% 174,90 € 

    Σύνολο 903,65 € 

      

 ΟΜΑΔΑ 3: ΧΑΡΤΙΚΑ     

1 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΥΚΟ 26m περίπου (12 TEMAXIA). 
Απορροφητικά από 100% λευκασμένο πολτό, (με 

απόκλιση +/- 10%), διπλό φύλλο, γκοφρέ ή λείο, 

των 150gr το κάθε ρολό, με απόκλιση + /- 10%. 
Συσκευασία σε πλαστικό περίβλημα των 12 
ρολών. 

ΣΥΣΚ 260 3,19 € 829,40 € 

2 

ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1000gr. 
Δίφυλλο/Γκοφρέ. Μέτρα: 100. Βάρος ρολού: 
950gr (±5% )Χαρτί κουζίνας από 100% 
λευκασμένο χαρτοπολτό.  Extra απορροφητικό 

και ανθεκτικό ρολό χαρτιού κατάλληλο για όλες 

της εργασίες σπιτιού και επιχείρησης. Δεν αφήνει 

χνούδι. 

ΤΕΜ 100 2,20 € 220,00 € 

    
Συνολο (προ 

ΦΠΑ) 
1.049,40 € 

    ΦΠΑ 24% 251,86 € 

    Σύνολο 1.301,26 € 

      

      

      

 ΟΜΑΔΑ 6: ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ    

1 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΠΙΑΤΩΝ 3 ΤΕΜ  με 2 όψεις η μία 

με φίμπρα και σε διαστάσεις 12cmΧ7cmΧ2,7cm. 
Με ενσωματωμένο σύρμα (fibritex). 

ΤΕΜ 22 0,60 € 13,20 € 

2 

ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΕΣ  ρολό 14m. Πετσέτες 

απορροφητικές κουζίνας με μεγάλη 

απορροφητικότητα. Διαστάσεις 32cm Χ 14m. 

ΤΕΜ 8 8,50 € 68,00 € 

3 ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 32- 34 cm. ΤΕΜ 15 2,00 € 30,00 € 

4 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ANTAΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΗ 
ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΗ 200 gr.  Σφουγγαρίστρα τύπου 

vettex, από βισκόζη, πολυεστέρα και 

πολυπροπυδένιο, με αντοχή στα αλκαλικά και 

όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια κατά 

την τη χρήση της και να έχει μεγάλη 

απορροφητικότητα. Μέγεθος μεγάλη. 

ΤΕΜ 10 1,86 € 18,60 € 

5 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΓΙΓΑΣ ΒΙΔΩΤΗ από ύφασμα 

απορροφητικό  ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ (τύπου vettex). Από 

βισκόζη, πολυεστέρα και πολυπροπυδένιο, με 

αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να 

μην αφήνει χνούδια κατά την τη χρήση της και να 

έχει μεγάλη απορροφητικότητα. Μέγεθος 

μεγάλη. 

ΤΕΜ 10 2,95 € 29,50 € 

6 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ  ΓΙΓΑΣ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 400 gr. 
Ανταλλακτικό για κοντάρι ΜΕ ΚΛΙΠΣ. Από υφασμα 

αποροφητικό η νημάτινη βαμβακερη  400gr. 
ΤΕΜ 15 10,00 € 150,00 € 

7 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΛΟ. Κοντάρι 

απλό μεταλλικό 130εκ. 
ΤΕΜ 10 1,00 € 10,00 € 

8 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1,2-1,3μ  για 
επαγγελματικές σγουγγαρίστρες (με κλιπς). 

ΤΕΜ 15 2,90 € 43,50 € 
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9 

ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ 
πλαστικός χωρητικότητας 15-16lt με αποσπώμενο 

πλαστικό στίφτη σφουγγαρίστρας. 

ΤΕΜ 8 4,50 € 36,00 € 

10 
Ανταλλακτικό στίφτη σφουγγαρίστρας, πλαστικό 

για κουβά στρογγυλό χωρητικότητας 15-16lt. 
ΤΕΜ 5 1,00 € 5,00 € 

11 

Καρότσι σφουγγαρίσματος μονό. Kαρότσι 
μεταλλικό με κουβά περίπου23L πλαστικό, 
πρέσα πλαστική και καλάθι απορρυπαντικών. 

ΤΕΜ 5 45,00 € 225,00 € 

12 

Σετ καροτσάκι σφουγγαρίσματος διπλό 2X23 
λίτρων με πρέσα. Καρότσι – τρόλεϊ 
σφουγγαρίσματος διπλό με μεταλλικό σκελετό. 

ΤΕΜ 5 56,50 € 282,50 € 

13 

Πρέσα σφουγγαρίστρας  με μεταλλικό σκελετό, 
για καρότσι σφουγγαρίσματος και κουβά έως 30 
λίτρα. 

ΤΕΜ 5 30,00 € 150,00 € 

14 
ΦΑΡΑΣΙΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ. Φαράσι με κοντάρι 70cm 
x 26cm. 

ΤΕΜ 10 1,86 € 18,60 € 

15 

ΦΑΡΑΣΙΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΥΠΟΥ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ. 
Βαρέως τύπου για κήπους και δρόμους.Φαράσι 

πλαστικό ορθοστατικό μεγάλης αντοχής με 
κοντάρι ύψους 80εκ και μεγάλο κάδο για 

χώματα, φύλλα και μπάζα. 

ΤΕΜ 15 6,80 € 102,00 € 

    
Συνολο (προ 

ΦΠΑ) 
1.181,90 € 

    ΦΠΑ 24% 283,66 € 

    Σύνολο 1.465,56 € 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIA                                                          
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
& ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ                                                                         
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
Ταχ. ∆/νση: Κλαζοµενών 46 
Τ.Κ.:16121 
Τηλ: 210 7229662-210 7212193 
E-mail: desand3@otenet.gr 
Πληροφορίες: .Α. Καµπίτσης 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός μελέτης για τις ανάγκες 

του Ν.Π.Δ.Δ. «Λεωνίδας Μανωλίδης». 

 

Α/
Α 

ΟΜΑΔΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 

(ΠΡΟ ΦΠΑ) 

Φ.Π.Α. 24% 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ) 

1 ΟΜΑΔΑ 1: ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
          665,00 €  

                   

159,60 €                             824,60 €  

2 
ΟΜΑΔΑ 2: ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙΑ        9.499,60 €  

                

2.279,90 €                        11.779,50 €  

3 
ΟΜΑΔΑ 3: ΧΑΡΤΙΚΑ        3.162,90 €  

                   

759,10 €                          3.922,00 €  

4 
ΟΜΑΔΑ 4: ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΑ, ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 
κ.α.           469,90 €  

                   

112,78 €                             582,68 €  

5 

ΟΜΑΔΑ 5: ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΔΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΦΕ & 
ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ.           549,40 €  

                   

131,86 €                             681,26 €  

6 
ΟΜΑΔΑ 6: ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

       2.233,66 €  
                   

536,08 €                          2.769,74 €  

7 ΟΜΑΔΑ 7: ΓΚΑΖΑΚΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 
            20,40 €  

                       

4,90 €                               25,30 €  

  ΣΥΝΟΛΟ     16.600,9 €  
            

3.984,21 €                     20.585,07 €  

 
 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ∆ΩΝ  
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) 
ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ΤΟΥ ΝΠ∆∆ «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 
ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ», ΤΟΥ ΝΠΙ∆ Κ.Ε.∆Η.Κ. & ΤΗΣ 
∆ΟΜΗΣ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ. 
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α/α ΥΛΙΚΟ ΕΙΔΟΣ 
Ν.Π. "Λ. 

ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ" 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΑΞΙΑ (ΠΡΟ 

ΦΠΑ) 

  

  ΟΜΑΔΑ 1: ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ     

1 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ WC 45x55 περίπου με όγκο 
25 Λίτρα σε Ρολλό των 100 ΤΕΜ. Απο Παρθένο υλικό 

100% με αστεροειδές κλείσιμο στον πάτο για 

μεγαλύτερη ασφάλεια. Κατάλληλο για τους κάδους 

γραφείων  &  wc. 

ΣΥΣΚ. 150 1,10 € 165,00 € 

2 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  με κορδόνι υψηλής 

ποιότητας και αντοχής για κάθε χρήση. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
70x100 περίπου, 100 Λιτρων. Η συσκευασία  είναι ρολό 
των δέκα (10) Τεμάχιων. 

ΣΥΣΚ. 400 1,25 € 500,00 € 

 
   

Συνολο 
(προ ΦΠΑ) 

665,00 € 

    ΦΠΑ 24% 159,60 € 

    Σύνολο 824,60 € 

      

 ΟΜΑΔΑ 2: ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙΑ     

1 

ΧΛΩΡΙΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4L. Λευκαντικό και 

απολυμαντικό διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 3-6% 

κ.β. σε ενεργό χλώριο, να έχει το δυνατόν ευχάριστη και 

διακριτική οσμή, σε συσκευασία των 4 λίτρων και να 

αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης. 

Επίσης η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες 

χρήσεως, οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδειας 

κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 

ΣΥΣΚ. 350 2,20 € 770,00 € 

2 

ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ 4L. 
Υγρό καθαριστικό απορρυπαντικό χαμηλού αφρισμού 

κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες που πλένονται. 

Κατάλληλο για επιφάνειες από:ξύλο, πλαστικό, 

ανοξείδωτο, φορμάϊκες, πλακάκια δαπέδου, μάρμαρα, 

τοίχους κ.λ.π. Δεν θα πρέπει να αφήνει ίζημα, να έχει 

ευχάριστη και διακριτική οσμή. Θα πρέπει να περιέχει 

ενεργά επιφανειοδραστικά min 5%, να περιέχει σαπούνι 

min 0,8% και να περιέχει διαλύτη min 4%. Πλαστική 
φιάλη 4 λίτρων πάνω στην οποία θα αναγράφονται 

οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας. 

TEM 250 4,50 € 1.125,00 € 

3 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 ΛΙΤΡΑ. Καθαριστικό 

απορρυπαντικό, κατάλληλο για όλες τις γυάλινες 

επιφάνειες που πλένονται, όπως τζάμια, βιτρίνες , 

παράθυρα, παρμπρίζ και τζάμια αυτοκινήτων κ.λ.π. Να 

απομακρύνει σκόνη, λεκέδες, στίγματα και δακτυλιές. 

Να μην αφήνει ίχνη, θαμπάδες και υπολείμματα. 

Συσκευασία σε πλαστική φιάλη με οδηγίες χρήσεως, 

οδηγίες προφύλαξης και αρ. Αδείας κυκλοφορίας του 

προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

TEM 80 4,50 € 360,00 € 

4 

ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΟ 500 ML. 
Καθαριστικό σε μορφή κρέμας για όλες τις επιφάνειες 

εσωτερικών χώρων, παχύρρευστο, αρωματικό, να 

απομακρύνει δύσκολους ρύπους οργανικής και 

ανόργανης φύσης, λίπη. Να ξεπλένεται εύκολα και να 

μην προκαλεί φθορές στις επιφάνειες. Με 

επιφανειοδραστικές ουσίες, λεπτούς κόκκους και 

σάπωνες. 

TEM 250 1,50 € 375,00 € 
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5 

ΠΑΠΙ ΓΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑ 750 ml. Καθαριστικό σε υγρή 

μορφή να απομακρύνει δύσκολους ρύπους οργανικής 

και ανόργανης φύσης, λίπη. Υγρό καθαριστικό 

απορρυπαντικό χαμηλού αφρισμού κατάλληλο για όλες 

τις επιφάνειες που χρήζουν σχετικής υγιεινής, 

συμπυκνωμένο με γυαλιστικά στοιχεία. Σε συσκευασία: 

Πλαστική φιάλη των 750ml. 

ΤΕΜ 200 1,50 € 300,00 € 

6 ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ WC Λεκάνης block 1τεμ 30gr ΤΕΜ 200 0,50 € 100,00 € 

7 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΙΠΟΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ  ΦΟΥΡΝΟΥΣ  
ΚΑΙ ΕΣΤΙΕΣ 500mL.  Ισχυρό καθαριστικό υγρό που 

διαλύει τα καμμένα λίπη στη στιγμή από φούρνους, 

ταψιά, σκεύη κουζίνας. Ειδικής σύνθεσης αλκαλικό 

απορρυπαντικό υγρό. Αποτελεσματικό σε καμένα λίπη. 

ΤΕΜ 40 2,00 € 80,00 € 

8 ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 500mL. ΤΕΜ 700 1,50 € 1.050,00 € 

9 

ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 2 ΛΙΤΡΩΝ. Περιέχει ενεργά 

συστατικά βιοδιασπώμενα ώστε να μην επιβαρύνει το 

υδάτινο περιβάλλον. Συσκευασμένο σε ειδικά 

μελετημένες συσκευασίες ώστε να είναι 100% 

ανακυκλώσιμες και ασφαλείς για το χρήστη, να είναι 

φιλικό με την επιδερμίδα, υποαλλεργικό και να μην 

προκαλεί ερεθισμούς , να προσφέρει απαλότητα στα 

ρούχα. Σε συσκευασία των 2lit. 

ΤΕΜ 400 2,10 € 840,00 € 

10 

ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 LT  (Υγρό κρεμοσάπουνο με 

ουδέτερο PH, σε επαγγελματική συσκευασία 4 λίτρων με 

γλυκερίνη και απαλά αρώματα). Τα συστατικά του 

στοιχεία να είναι οικολογικά και βιοδιασπώμενα. 

Συσκευασία 4L. 

ΤΕΜ 50 3,65 € 182,50 € 

11 

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ 70% αιθυλική 
αλκοόλη, 1000ml. Συσκευασία φυάλης 1000Ml με 

αντλία για άμεση χρήση. 

ΤΕΜ 60 7,18 430,80 € 

12 
ΛΟΣΙΟΝ  ΑΛΚΟΟΛΗΣ  500ml. Αλκοολούχα Λοσιόν 95º.  

Συσκευασία περίπου 500ml, για γενική χρήση. 
ΤΕΜ 50 0,95 47,50 € 

13 

ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4LT.  Υγρό απορρυπαντικό κατάλληλο για 

πλύσιμο πιάτων, ποτηριών, σκευών, κατσαρόλες και 

μαχαιροπήρουνα στο χέρι. Περιεκτικότητα σε πλούσια 

ενεργά συστατικά και γλυκερίνη. Να περιέχει ανιονικά 

επιφανειοδραστικά min 16% , μη ιονικά min 2%, NaOH 

min 8%, pH υδατικού διαλύματος 1%, ειδικής σύνθεσης 

που να βοηθά στον καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής 

(τσάι, λίπη , αίμα καφές, αυγά κ.λ.π.).Τα δε συστατικά 

του στοιχεία να είναι οικολογικά και βιοδιασπώμενα. 

Συμπυκνωμένο, υψηλής περιεκτικότητας σε ενεργά 

συστατικά. Υψηλού σταθερού αφρισμού, ουδέτερου PH. 

TEM 300 3,30 € 990,00 € 

14 

ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 500ml με αντλία.  Υγρό απορρυπαντικό 

κατάλληλο για πλύσιμο πιάτων, ποτηριών, σκευών, 

κατσαρόλες και μαχαιροπήρουνα στο χέρι. 

Περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά συστατικά και 

γλυκερίνη. Να περιέχει ανιονικά επιφανειοδραστικά min 

16% , μη ιονικά min 2%, NaOH min 8%, pH υδατικού 

διαλύματος 1%, ειδικής σύνθεσης που να βοηθά στον 

καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής (τσάι, λίπη , αίμα 

καφές, αυγά κ.λ.π.).Τα δε συστατικά του στοιχεία να 

είναι οικολογικά και βιοδιασπώμενα. Συμπυκνωμένο, 

υψηλής περιεκτικότητας σε ενεργά συστατικά. Υψηλού 

σταθερού αφρισμού, ουδέτερου PH. Διαθέτει πλαστική 
αντλία. 

ΤΕΜ 60 0,98 € 58,80 € 

15 

ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (ΣΥΣΚ. 30 ΤΕΜ) 
Ταμπλέτες πιάτων, έχουν ειδική σύνθεση που 

απομακρύνουν και τους δυσκολότερους λεκέδες. 

ΤΕΜ 250 5,85 1.462,50 € 
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Προσφέρει λάμψη στα ανοξείδωτα σκεύη. Προστατεύει 

το πλυντήριο από τα άλατα. 

16 

ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ  4 LT. Υγρό απορρυπαντικό 

πλυντηρίου πιάτων, με ενεργά συστατικά που διαλύουν 

τα λίπη και τις πρωτεΐνες. Συσκευασία 4 λίτρων. 
TEM 50 6,17 € 308,50 € 

17 

ΥΓΡΟ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ  4 LT. Υγρό, με 

ειδική σύνθεση για να βοηθά το στέγνωμα και να 

προστατεύει το πλυντήριο, να περιέχει ενεργά 

επιφανειοδραστικά (4lt). 

TEM 50 7,90 € 395,00 € 

18 

ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 54 ΜΕΖΟΥΡΕΣ. 
Σκόνη πλυντηρίου, που να διαλύεται εύκολα και 

πλήρως, να εξασφαλίζει καθαριότητα και λάμψη στα 

ρούχα, να περιέχει ενεργά τασιενεργά συστατικά 

βιοδιασπώμενα ώστε να μην επιβαρύνει το υδάτινο 

περιβάλλον, να μην περιέχει βόριο και φωσφορικά. Να 

μην προκαλεί φθορές στις ίνες των ρούχων, να πλένει 

αποτελεσματικά και στους 30 βαθμούς . Να είναι σε 

χάρτινη συσκευασία όπου θα έχει οδηγίες χρήσης. 

ΤΕΜ 80 7,80 € 624,00 € 

    
Συνολο 

(προ ΦΠΑ) 
9.499,60 € 

    ΦΠΑ 24% 2.279,90 € 

    Σύνολο 11.779,50 € 

      

 ΟΜΑΔΑ 3: ΧΑΡΤΙΚΑ     

1 

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ 14CM X14CM 100 ΤΕΜ. 
Από λευκασμένο πρωτογενή χημικό πολτό 90% και 

μηχανικό 10% (με απόκλιση +/- 10%). Διάσταση: 14cm 

X14cm με απόκλιση +/- 5%. Συσκευασία με πλαστικό 

περίβλημα 

ΣΥΣΚ. 250 0,67 € 167,50 € 

2 
ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ 100 ΤΕΜ. Χαρτομάντηλα δίφυλλα, 

από λευκασμένο χαρτοπολτό 100%, κουτί των 100τμχ. 
ΤΕΜ 700 0,53 € 371,00 € 

3 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΥΚΟ 26m περίπου (12 TEMAXIA). 
Απορροφητικά από 100% λευκασμένο πολτό, (με 

απόκλιση +/- 10%), διπλό φύλλο, γκοφρέ ή λείο, των 

150gr το κάθε ρολό, με απόκλιση + /- 10%. Συσκευασία 
σε πλαστικό περίβλημα των 12 ρολών. 

ΣΥΣΚ 200 3,19 € 638,00 € 

4 

ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1000gr. Δίφυλλο/Γκοφρέ. 
Μέτρα: 100. Βάρος ρολού: 950gr (±5% )Χαρτί κουζίνας 
από 100% λευκασμένο χαρτοπολτό.  Extra 

απορροφητικό και ανθεκτικό ρολό χαρτιού κατάλληλο 

για όλες της εργασίες σπιτιού και επιχείρησης. Δεν 

αφήνει χνούδι. 

ΤΕΜ 250 2,20 € 550,00 € 

5 

ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ σε διάσταση 22Χ14. Συσκεβασία 3 

τεμαχίων των 72 μωρομαντηλα η καθε μία. Αντισηπτικά 

απολυμαντικά  με χαμομήλι για βρέφη. Υποαλλεργικό 

προϊόν 100%, με ουδέτερο PH, χωρίς οινόπνευμα. 

ΣΥΣΚ 360 3,99 € 1.436,40 € 

    
Συνολο 

(προ ΦΠΑ) 
3.162,90 € 

    ΦΠΑ 24% 759,10 € 

    Σύνολο 3.922,00 € 

      

 ΟΜΑΔΑ 4: ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΑ, ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ κ.α.     

1 

ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 80m x 29cm με κόφτη. Κλασικό 

αλουμινόχαρτο να προστατεύει αποτελεσματικά τα 

τρόφιμά από το φως και τις οσμές . Σε ρολό των 80 

μέτρων x 39cm αλουμινίου υψηλής αντοχής και 

ποιότητας να διαθέτει το ιδανικό πάχος για να μη 

σκίζεται και να μην τσακίζει, να χρησιμοποιείται και από 

TEM 50 4,28 € 214,00 € 
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τις δύο πλευρές ματ και γυαλιστερή. 

2 

ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 8Μ. Λαδόχαρτο, χαρτί 

ψησίματος. Να διαθέτει εξαιρετικές αντικολλητικές 

ιδιότητες και μεγάλες αντοχές σε υψηλές θερμοκρασίες 

(μέχρι και 200οC. 50 μέτρα Χ 38 εκατοστά. Προστατεύει 

τα φαγητά καθώς δεν κολλάει πάνω τους κατά το 

ψήσιμο. 

TEM 30 0,83 € 24,90 € 

3 
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΡΟΛΛΑ 1500m x 35 cm Συσκευασίας 
Τροφίμων. 

ΤΕΜ 10 23,10 € 231,00 € 

    
Συνολο 

(προ ΦΠΑ) 
469,90 € 

    ΦΠΑ 24% 112,78 € 

    Σύνολο 582,68 € 

      

 

ΟΜΑΔΑ 5: ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΚΑΦΕ & ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ.   

1 

ΠΟΤΗΡΙ ΝΕΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ 250 ML 50 ΤΕΜ. 
Ποτήρια πλαστικά νερού μεγάλα, ποτήρια από 

(πολυεστέρα) PET, 250ml , κατάλληλο για τρόφιμα, μη 

τοξικό, σε συσκευασία των 50τμχ. Με θερμική αντοχή 

μέχρι 120 βαθμούς Κελσίου. 

ΣΥΣΚ. 50 1,34 € 67,00 € 

2 

ΠΙΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΑ 20 ΤΕΜ. Πλαστικό πιάτο 

στρογγυλό, μίας χρήσης, κατάλληλο για τρόφιμα, μη 

τοξικά. Πακέτο των 20τμχ. 

ΣΥΣΚ. 120 1,34 € 160,80 € 

3 
ΚΟΥΤΑΛΙΑ/ΠΙΡΟΥΝΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 
ΤΕΜ. 

ΣΥΣΚ. 120 1,34 € 160,80 € 

4 
ΚΟΥΤΑΛΙΑ/ΠΙΡΟΥΝΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
10 ΤΕΜ. 

ΣΥΣΚ. 120 1,34 € 160,80 € 

    
Συνολο 

(προ ΦΠΑ) 
549,40 € 

    ΦΠΑ 24% 131,86 € 

    Σύνολο 681,26 € 

      

 ΟΜΑΔΑ 6: ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ    

1 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΠΙΑΤΩΝ 3 ΤΕΜ  με 2 όψεις η μία με 

φίμπρα και σε διαστάσεις 12cmΧ7cmΧ2,7cm. Με 

ενσωματωμένο σύρμα (fibritex). 

ΤΕΜ 100 0,60 € 60,00 € 

2 Πανάκια γενικής χρήσης με μικροΐνες ΤΕΜ   1,20 € 0,00 € 

3 

ΣΥΡΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ Σετ 3 ΤΕΜ από χοντρό 

ατσαλόμαλο για πλύσιμο πίατων. Εξαιρετικής αντοχής, 

σε σπειροειδή μορφή, βάρους 15gr περίπου έκαστο. 

Συσκευασία με πλαστικό περίβλημα. 

ΣΥΣΚ. 50 0,60 € 30,00 € 

4 

ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΕΣ  No 3 (τύπου Vetex). Πετσέτες 

απορροφητικές κουζίνας με μεγάλη απορροφητικότητα, 

διαστάσεων 21cm x 29cm ή 26,5cm X 25cm (Νο 3). 
ΤΕΜ 400 0,65 € 260,00 € 

5 ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 32- 34 cm. ΤΕΜ 100 2,00 € 200,00 € 

6 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ  ΓΙΓΑΣ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 400 gr. 
Ανταλλακτικό για κοντάρι ΜΕ ΚΛΙΠΣ. Από υφασμα 

αποροφητικό η νημάτινη βαμβακερη  400gr. 

ΤΕΜ 15 10,00 € 150,00 € 

7 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1,2-1,3μ  για επαγγελματικές 
σγουγγαρίστρες (με κλιπς). 

ΤΕΜ 15 2,90 € 43,50 € 

8 

ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ πλαστικός 

χωρητικότητας 15-16lt με αποσπώμενο πλαστικό στίφτη 
σφουγγαρίστρας. 

ΤΕΜ 6 4,50 € 27,00 € 

9 

Καρότσι σφουγγαρίσματος μονό. Kαρότσι μεταλλικό με 
κουβά περίπου23L πλαστικό, πρέσα πλαστική και 
καλάθι απορρυπαντικών. 

ΤΕΜ 6 45,00 € 270,00 € 

10 ΦΑΡΑΣΙΑ ΜΙΚΡΑ 26cm με χερούλι πλαστικό για εύκολη ΤΕΜ 6 0,50 € 3,00 € 
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αποκομιδή απορριμμάτων. 

11 
ΦΑΡΑΣΙΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ. Φαράσι με κοντάρι 70cm x 
26cm. 

ΤΕΜ 6 1,86 € 11,16 € 

12 
ΚΑΔΟΙ  ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ  40 Λίτρων,  Πλαστικός 

χωρητικότητας 40 λίτρων με καπάκι. 
ΤΕΜ 6 20,00 € 120,00 € 

13 
ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 6 
Λίτρων για χρήση σε χώρους wc. 

ΤΕΜ 12 4,50 € 54,00 € 

14 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ  ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ. Πιγκάλ πλαστικό, με βάση, 

χρώματος άσπρου. 
ΤΕΜ 20 5,00 € 100,00 € 

15 

ΓΑΝΤΙΑ  ΚΟΥΖΙΝΑΣ για οικιακές εργασίες.  Από πλαστικό 

ανθεκτικό, άριστης ποιότητας, σε τέσσερα μεγέθη (S-M-

L). σε συσκευασία από πλαστικό περίβλημα, ανά 

τεμάχιο. 

ΖΕΥΓ 300 1,20 € 360,00 € 

16 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ 100 TMX χωρίς πούδρα μιας 

χρήσης. Απο latex υλικό , μίας χρήσης μεγάλης αντοχής, 

κατάλληλο για προφύλαξη της υγιεινής και ασφάλειας 

του χρήστη τους. Σε πακέτο χάρτινο 100 ζεύγη μεγέθους 

S, M,L. 

ΤΕΜ 100 5,00 € 500,00 € 

17 ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΞΥΛΙΝΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 24 ΤΕΜ.) ΣΥΣΚ. 30 1,50 € 45,00 € 

    
Συνολο 

(προ ΦΠΑ) 
2.233,66 € 

    ΦΠΑ 24% 536,08 € 

    Σύνολο 2.769,74 € 

      

 ΟΜΑΔΑ 7: ΓΚΑΖΑΚΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ     

1 
ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΓΚΑΖΑΚΙΑ βουτανίου 190gr, για 

καμινέτα, λάμπες και φλόγιστρα. 
ΤΕΜ 30 0,68 € 20,40 € 

    
Συνολο 

(προ ΦΠΑ) 
20,40 € 

    ΦΠΑ 24% 4,90 € 

    Σύνολο 25,30 € 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIA                                                          
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
& ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ                                                                         
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
Ταχ. ∆/νση: Κλαζοµενών 46 
Τ.Κ.:16121 
Τηλ: 210 7229662-210 7212193 
E-mail: desand3@otenet.gr 
Πληροφορίες: .Α. Καµπίτσης 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός μελέτης για τις ανάγκες των 

Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Καισαριανής. 

 

 

Α/Α ΟΜΑΔΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΑΞΙΑ (ΠΡΟ 

ΦΠΑ) 

Φ.Π.Α. 24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠ. 

ΦΠΑ) 

1 ΟΜΑΔΑ 1: ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ         3.014,10 €                 723,38 €             3.737,48 €  

2 ΟΜΑΔΑ 2: ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙΑ         2.032,02 €                 487,68 €             2.519,70 €  

3 ΟΜΑΔΑ 3: ΧΑΡΤΙΚΑ         2.569,46 €                 616,67 €             3.186,13 €  

4 ΟΜΑΔΑ 6: ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ         2.525,49 €                 606,12 €             3.131,61 €  

  ΣΥΝΟΛΟ      10.141,1 €           2.433,86 €        12.574,93 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ∆ΩΝ  
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) 
ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ΤΟΥ ΝΠ∆∆ «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 
ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ», ΤΟΥ ΝΠΙ∆ Κ.Ε.∆Η.Κ. & ΤΗΣ 
∆ΟΜΗΣ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ. 
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α/α ΥΛΙΚΟ ΕΙΔΟΣ 

Α΄ 

ΒΑΘΜΙΑ 

ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Β΄ 

ΒΑΘΜΙΑ 

ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΑΞΙΑ (ΠΡΟ 

ΦΠΑ) 

  

  ΟΜΑΔΑ 1: ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ       

1 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ WC 45x55 
περίπου με όγκο 25 Λίτρα σε Ρολλό των 
100 ΤΕΜ. Απο Παρθένο υλικό 100% με 

αστεροειδές κλείσιμο στον πάτο για 

μεγαλύτερη ασφάλεια. Κατάλληλο για τους 

κάδους γραφείων  &  wc. 

ΣΥΣΚ. 205 600 805 1,10 € 885,50 € 

2 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ υψηλής 

ποιότητας και αντοχής για κάθε χρήση με 

όγκο 60 Λίτρων. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 65X85  
περίπου 13 τεμάχια/κιλό 

Kgr 173 600 773 1,45 € 1.120,85 € 

3 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 80x110 
υψηλής ποιότητας και  αντοχής για κάθε 

χρήση για όγκο 140 Λίτρων  περίπου 7-8 
τεμάχια/κιλό 

Kgr 95 600 695 1,45 € 1.007,75 € 

 
     

Συνολο 
(προ ΦΠΑ) 

3.014,10 € 

      ΦΠΑ 24% 723,38 € 

      Σύνολο 3.737,48 € 

        

 ΟΜΑΔΑ 2: ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙΑ       

1 

ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 1250 ml. 
Συμπυκνωμένο διάλυμα υποχλωριώδους 

νατρίου, με καθαριστικές - απολυμαντικές 

ιδιότητες και περιεκτικότητα τουλάχιστον 

4% κ.ο. σε ενεργό χλώριο (Na). 

Συσκευασία:Πλαστική φιάλη, πάνω στην 

οποία θα αναγράφονται οδηγίες χρήσεως 

και ασφάλειας. 

ΤΕΜ 45 5 50 1,13 € 56,50 € 

2 

ΧΛΩΡΙΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4L. Λευκαντικό και 

απολυμαντικό διάλυμα υποχλωριώδους 

νατρίου 3-6% κ.β. σε ενεργό χλώριο, να έχει 

το δυνατόν ευχάριστη και διακριτική οσμή, 

σε συσκευασία των 4 λίτρων και να 

αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και 

λήξης. Επίσης η συσκευασία να διαθέτει 

πινακίδα με οδηγίες χρήσεως, οδηγίες 

προφύλαξης και αρ. άδειας κυκλοφορίας 

του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 

ΣΥΣΚ. 24 75 99 2,20 € 217,80 € 

3 

Χλωρίνη πολλαπλών χρήσεων σε ΣΠΡΕΥ, 
χωρητικότητας 750 ml, για απολύμανση και 

καθαριότητα. 

  35   35 2,50 € 87,50 € 

4 

ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ ΦΙΑΛΗ 500ml. Το 

υδροχλωρικό οξύ υδατικό διάλυμα του 

αέριου υδροχλωρίου με το οποίο έχει και 

τον ίδιο χημικό τύπο, HCl. Είναι ανόργανο 

ισχυρό οξύ, πολύ διαβρωτικό. 

ΤΕΜ   50 50 0,30 € 15,00 € 

5 

ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ 4L. Υγρό καθαριστικό 

απορρυπαντικό χαμηλού αφρισμού 

κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες που 

πλένονται. Κατάλληλο για επιφάνειες 

TEM 47 75 122 4,50 € 549,00 € 
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από:ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, 

φορμάϊκες, πλακάκια δαπέδου, μάρμαρα, 

τοίχους κ.λ.π. Δεν θα πρέπει να αφήνει 

ίζημα, να έχει ευχάριστη και διακριτική 

οσμή. Θα πρέπει να περιέχει ενεργά 

επιφανειοδραστικά min 5%, να περιέχει 

σαπούνι min 0,8% και να περιέχει διαλύτη 

min 4%. Πλαστική φιάλη 4 λίτρων πάνω 

στην οποία θα αναγράφονται οδηγίες 

χρήσεως και ασφάλειας. 

6 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 750ml 
ΑΝΤΛΙΑ-ΣΠΡΕΥ. Καθαριστικό 

απορρυπαντικό, κατάλληλο για όλες τις 

γυάλινες επιφάνειες που πλένονται, όπως 

τζάμια, βιτρίνες , παράθυρα, παρμπρίζ και 

τζάμια αυτοκινήτων κ.λ.π. Να απομακρύνει 

σκόνη, λεκέδες, στίγματα και δακτυλιές. Να 

μην αφήνει ίχνη, θαμπάδες και 

υπολείμματα. Συσκευασία σε πλαστική 

φιάλη με μηχανισμό ΣΠΡΕΥ. 

ΤΕΜ   120 120 1,22 € 146,40 € 

7 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 ΛΙΤΡΑ. 
Καθαριστικό απορρυπαντικό, κατάλληλο 

για όλες τις γυάλινες επιφάνειες που 

πλένονται, όπως τζάμια, βιτρίνες , 

παράθυρα, παρμπρίζ και τζάμια 

αυτοκινήτων κ.λ.π. Να απομακρύνει σκόνη, 

λεκέδες, στίγματα και δακτυλιές. Να μην 

αφήνει ίχνη, θαμπάδες και υπολείμματα. 

Συσκευασία σε πλαστική φιάλη με οδηγίες 

χρήσεως, οδηγίες προφύλαξης και αρ. 

Αδείας κυκλοφορίας του προϊόντος 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

TEM 19   19 4,50 € 85,50 € 

8 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΟ 500 
ΓΡΑΜ. Καθαριστικό σε μορφή σκόνης για 

όλες τις επιφάνειες εσωτερικών χώρων, 

αρωματικό, να απομακρύνει δύσκολους 

ρύπους οργανικής και ανόργανης φύσης, 

λίπη . Να ξεπλένεται εύκολα και να μην 

προκαλεί φθορές στις επιφάνειες. Με 

επιφανειοδραστικές ουσίες, λεπτούς 

κόκκους και σάπωνες. 

ΤΕΜ 26 120 146 1,2 175,20 € 

9 

ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 500ml  
(Υγρό κρεμοσάπουνο με ουδέτερο PH, σε 

συσκευασία με αντλία 500ml, με γλυκερίνη 

και απαλά αρώματα). Τα συστατικά του 

στοιχεία να είναι οικολογικά και 

βιοδιασπώμενα. 

ΤΕΜ 37   37 1,20 € 44,40 € 

10 

ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 LT  (Υγρό 

κρεμοσάπουνο με ουδέτερο PH, σε 

επαγγελματική συσκευασία 4 λίτρων με 

γλυκερίνη και απαλά αρώματα). Τα 

συστατικά του στοιχεία να είναι οικολογικά 

και βιοδιασπώμενα. Συσκευασία 4L. 

ΤΕΜ 33 15 48 3,65 € 175,20 € 

11 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 125gr με 
αντλία. Απολυμαντικό-Βακτηριοκτόνο, 

μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο, ιοκτόνο,  

ελεύθερο αλδεϋδών σε υγρή μορφή για την 

απολύμανσηι χέριού. Συσκευασία σε 

πλαστικό δοχείο με αντλία. 

ΤΕΜ 10   10 2,60 € 26,00 € 
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12 

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ 70% 
αιθυλική αλκοόλη, 1000ml. Συσκευασία 

φυάλης 1000Ml με αντλία για άμεση χρήση. 

ΤΕΜ 

  

50 50 7,18 359,00 € 

13 

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΠΛΕ 430 ml 
93°.  Συσκευασία περίπου 430ml, 93ο 

αλκοολικών βαθμών, για γενική χρήση. 

ΤΕΜ 12   12 1,00 € 12,00 € 

14 

ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4LT.  Υγρό απορρυπαντικό 

κατάλληλο για πλύσιμο πιάτων, ποτηριών, 

σκευών, κατσαρόλες και μαχαιροπήρουνα 

στο χέρι. Περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά 

συστατικά και γλυκερίνη. Να περιέχει 

ανιονικά επιφανειοδραστικά min 16% , μη 

ιονικά min 2%, NaOH min 8%, pH υδατικού 

διαλύματος 1%, ειδικής σύνθεσης που να 

βοηθά στον καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής 

(τσάι, λίπη , αίμα καφές, αυγά κ.λ.π.).Τα δε 

συστατικά του στοιχεία να είναι οικολογικά 

και βιοδιασπώμενα. Συμπυκνωμένο, 

υψηλής περιεκτικότητας σε ενεργά 

συστατικά. Υψηλού σταθερού αφρισμού, 

ουδέτερου PH. 

TEM 6   6 3,30 € 19,80 € 

15 

ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 500ml με αντλία.  Υγρό 

απορρυπαντικό κατάλληλο για πλύσιμο 

πιάτων, ποτηριών, σκευών, κατσαρόλες και 

μαχαιροπήρουνα στο χέρι. Περιεκτικότητα 

σε πλούσια ενεργά συστατικά και 

γλυκερίνη. Να περιέχει ανιονικά 

επιφανειοδραστικά min 16% , μη ιονικά min 

2%, NaOH min 8%, pH υδατικού διαλύματος 

1%, ειδικής σύνθεσης που να βοηθά στον 

καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής (τσάι, λίπη 

, αίμα καφές, αυγά κ.λ.π.).Τα δε συστατικά 

του στοιχεία να είναι οικολογικά και 

βιοδιασπώμενα. Συμπυκνωμένο, υψηλής 

περιεκτικότητας σε ενεργά συστατικά. 

Υψηλού σταθερού αφρισμού, ουδέτερου 

PH. Διαθέτει πλαστική αντλία. 

ΤΕΜ 14 50 64 0,98 € 62,72 € 

      
Συνολο 

(προ ΦΠΑ) 
2.032,02 € 

      ΦΠΑ 24% 487,68 € 

      Σύνολο 2.519,70 € 

        

 ΟΜΑΔΑ 3: ΧΑΡΤΙΚΑ       

1 

ΧEIΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΛΕΥΚΗ Ζ-Ζ. ΚΙΒΩΤΙΟ 4000 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ. Χαρτοπετσέτες ζικ-ζακ, 200 

φύλλων, λευκές επαγγελματικού τύπου. 

Μαλακή και απορροφητική από καθαρή 

χαρτομάζα από 100% λευκασμένο χημικό 

πολτό. Δίφυλλη γκοφρέ διαστάσεων 25cm X 

23cm με απόκλιση +/- 5%. Σε συσκευασία 

πακέτου με πλαστικό περίβλημα. Κιβώτιο 

με 20 πακέτα x200φύλλα (4000φύλλα ανά 

κιβώτιο). 

ΚΙΒ 20 25 45 12,00 € 540,00 € 

2 

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 24x24 
ΛΕΥΚΕΣ ΜΑΛΑΚΕΣ. Από λευκασμένο 

πρωτογενή χημικό πολτό 90% και μηχανικό 

10% (με απόκλιση +/- 10%). Διάσταση: 

24cm X24cm με απόκλιση +/- 5%. 

Συσκευασία με πλαστικό περίβλημα σε 

ΚΙΒ 21   21 1,80 € 37,80 € 



77 
 

χαρτοκιβώτιο.%. Σε συσκευασία πακέτου με 

πλαστικό περίβλημα. Κιβώτιο με 20 πακέτα 

x200φύλλα (4000φύλλα ανά κιβώτιο). 

5 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΥΚΟ 26m περίπου (12 
TEMAXIA). Απορροφητικά από 100% 

λευκασμένο πολτό, (με απόκλιση +/- 10%), 

διπλό φύλλο, γκοφρέ ή λείο, των 150gr το 

κάθε ρολό, με απόκλιση + /- 10%. 
Συσκευασία σε πλαστικό περίβλημα των 
12 ρολών. 

ΣΥΣΚ 114 200 314 3,19 € 1.001,66 € 

6 

ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1000gr. 
Δίφυλλο/Γκοφρέ. Μέτρα: 100. Βάρος 
ρολού: 950gr (±5% )Χαρτί κουζίνας από 
100% λευκασμένο χαρτοπολτό.  Extra 

απορροφητικό και ανθεκτικό ρολό χαρτιού 

κατάλληλο για όλες της εργασίες σπιτιού 

και επιχείρησης. Δεν αφήνει χνούδι. 

ΤΕΜ 100 350 450 2,20 € 990,00 € 

      
Συνολο 

(προ ΦΠΑ) 
2.569,46 € 

      ΦΠΑ 24% 616,67 € 

      Σύνολο 3.186,13 € 

        

        

        

 
ΟΜΑΔΑ 6: ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

     

1 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΠΙΑΤΩΝ 3 ΤΕΜ  με 2 όψεις 

η μία με φίμπρα και σε διαστάσεις 
12cmΧ7cmΧ2,7cm. Με ενσωματωμένο 

σύρμα (fibritex). 

ΤΕΜ 30   30 0,60 € 18,00 € 

2 

ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΕΣ  No 3 (τύπου Vetex). 
Πετσέτες απορροφητικές κουζίνας με 

μεγάλη απορροφητικότητα, διαστάσεων 
21cm x 29cm ή 26,5cm X 25cm (Νο 3). 

ΤΕΜ 59 100 159 0,65 € 103,35 € 

3 ΣΚΟΥΠΑ ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΜΕΓΑΛΗ. ΤΕΜ 13 35 48 1,87 € 89,76 € 

4 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ANTAΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΗ 
ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΗ 200 gr.  Σφουγγαρίστρα 

τύπου vettex, από βισκόζη, πολυεστέρα και 

πολυπροπυδένιο, με αντοχή στα αλκαλικά 

και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει 

χνούδια κατά την τη χρήση της και να έχει 

μεγάλη απορροφητικότητα. Μέγεθος 

μεγάλη. 

ΤΕΜ 23 60 83 1,86 € 154,38 € 

5 

ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1,25m. 
Κοντάρια από αλουμίνιο, διαστάσεων 

1,25cm X 0,28 cm. 

ΤΕΜ 17 35 52 1,70 € 88,40 € 

6 
ΦΑΡΑΣΙΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ. Φαράσι με κοντάρι 
70cm x 26cm. 

ΤΕΜ 10 50 60 1,86 € 111,60 € 

7 

ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΑ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 6 Λίτρων για χρήση σε 

χώρους wc. 

ΤΕΜ 30   30 4,50 € 135,00 € 

8 
ΚΑΛΑΘΙΑ 15 L ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ. Πλαστικό 

χωρητικότητας 15 λίτρων με καπάκι. 
ΤΕΜ 30 150 180 10,00 € 1.800,00 € 

9 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ 100 TMX με πούδρα 

μιας χρήσης. Απο latex υλικό , μίας χρήσης 

μεγάλης αντοχής, κατάλληλο για 

προφύλαξη της υγιεινής και ασφάλειας του 

χρήστη τους. Σε πακέτο χάρτινο 100 ζεύγη 

ΤΕΜ 5   5 5,00 € 25,00 € 



78 
 

μεγέθους S, M,L. 

      
Συνολο 

(προ ΦΠΑ) 
2.525,49 € 

      ΦΠΑ 24% 606,12 € 

      Σύνολο 3.131,61 € 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIA                                                          
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
& ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ                                                                         
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
Ταχ. ∆/νση: Κλαζοµενών 46 
Τ.Κ.:16121 
Τηλ: 210 7229662-210 7212193 
E-mail: desand3@otenet.gr 
Πληροφορίες: .Α. Καµπίτσης 
 

 

 

 

 

 

 
 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός μελέτης για τις ανάγκες 

του Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.ΔΗ.Κ. 

 

Α/
Α 

ΟΜΑΔΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΑΞΙΑ (ΠΡΟ 

ΦΠΑ) 

Φ.Π.Α. 24% 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ) 

1 ΟΜΑΔΑ 1: ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ        1.500,50 €           360,12 €                          1.860,62 €  

2 ΟΜΑΔΑ 2: ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙΑ        1.424,50 €           341,88 €                          1.766,38 €  

3 ΟΜΑΔΑ 3: ΧΑΡΤΙΚΑ        2.831,72 €           679,61 €                          3.511,33 €  

4 
ΟΜΑΔΑ 4: ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΑ, ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 
κ.α.           497,62 €           119,43 €                             617,05 €  

5 
ΟΜΑΔΑ 5: ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΔΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΦΕ & 
ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ.        9.196,96 €        2.207,27 €                        11.404,23 €  

6 
ΟΜΑΔΑ 6: ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

       1.509,14 €  
         362,19 €                          1.871,33 €  

  ΣΥΝΟΛΟ     16.960,4 €       4.070,5 €                     21.030,95 €  

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ∆ΩΝ  
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) 
ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ΤΟΥ ΝΠ∆∆ «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 
ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ», ΤΟΥ ΝΠΙ∆ Κ.Ε.∆Η.Κ. & ΤΗΣ 
∆ΟΜΗΣ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ. 
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α/α ΥΛΙΚΟ ΕΙΔΟΣ 
Ν.Π.Ι.Δ. 

Κ.Ε.ΔΗ.Κ. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΑΞΙΑ (ΠΡΟ 

ΦΠΑ) 

  

  ΟΜΑΔΑ 1: ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ     

1 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ WC 45x55 περίπου με όγκο 25 
Λίτρα σε Ρολλό των 100 ΤΕΜ. Απο Παρθένο υλικό 100% με 

αστεροειδές κλείσιμο στον πάτο για μεγαλύτερη ασφάλεια. 

Κατάλληλο για τους κάδους γραφείων  &  wc. 

ΣΥΣΚ. 100 1,10 € 110,00 € 

2 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ υψηλής ποιότητας και αντοχής 

για κάθε χρήση με όγκο 60 Λίτρων. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 65X85  
περίπου 13 τεμάχια/κιλό 

Kgr 150 1,45 € 217,50 € 

3 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 80x110 υψηλής ποιότητας και  

αντοχής για κάθε χρήση για όγκο 140 Λίτρων  περίπου 7-8 
τεμάχια/κιλό 

Kgr 740 1,45 € 1.073,00 € 

4 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ-ΤΣΑΝΤΕΣ (SUPER MARKET) No 60, ΜΠΛΕ 38cm 
περιπου 145 τμχ/Kgr 

Kgr 40 2,50 € 100,00 € 

 
   

Συνολο 
(προ ΦΠΑ) 

1.500,50 € 

 

 

 
  ΦΠΑ 24% 360,12 € 

    Σύνολο 1.860,62 € 

      

 ΟΜΑΔΑ 2: ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙΑ     

1 

ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 1250 ml. Συμπυκνωμένο διάλυμα 

υποχλωριώδους νατρίου, με καθαριστικές - απολυμαντικές 

ιδιότητες και περιεκτικότητα τουλάχιστον 4% κ.ο. σε ενεργό 

χλώριο (Na). Συσκευασία:Πλαστική φιάλη, πάνω στην 

οποία θα αναγράφονται οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας. 

ΤΕΜ 10 1,13 € 11,30 € 

2 

ΧΛΩΡΙΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4L. Λευκαντικό και απολυμαντικό 

διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 3-6% κ.β. σε ενεργό 

χλώριο, να έχει το δυνατόν ευχάριστη και διακριτική οσμή, 

σε συσκευασία των 4 λίτρων και να αναγράφεται η 

ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Επίσης η συσκευασία να 

διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσεως, οδηγίες προφύλαξης 

και αρ. άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία. 

ΣΥΣΚ. 100 2,20 € 220,00 € 

3 
Χλωρίνη πολλαπλών χρήσεων σε ΣΠΡΕΥ, χωρητικότητας 
750 ml, για απολύμανση και καθαριότητα. 

    2,50 € 0,00 € 

4 

ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ ΦΙΑΛΗ 500ml. Το υδροχλωρικό οξύ 

υδατικό διάλυμα του αέριου υδροχλωρίου με το οποίο έχει 

και τον ίδιο χημικό τύπο, HCl. Είναι ανόργανο ισχυρό οξύ, 

πολύ διαβρωτικό. 

ΤΕΜ 10 0,30 € 3,00 € 

5 

ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ 4L. 
Υγρό καθαριστικό απορρυπαντικό χαμηλού αφρισμού 

κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες που πλένονται. 

Κατάλληλο για επιφάνειες από:ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, 

φορμάϊκες, πλακάκια δαπέδου, μάρμαρα, τοίχους κ.λ.π. Δεν 

θα πρέπει να αφήνει ίζημα, να έχει ευχάριστη και διακριτική 

οσμή. Θα πρέπει να περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά min 

5%, να περιέχει σαπούνι min 0,8% και να περιέχει διαλύτη 

min 4%. Πλαστική φιάλη 4 λίτρων πάνω στην οποία θα 

αναγράφονται οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας. 

TEM 80 4,50 € 360,00 € 

6 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 750ml ΑΝΤΛΙΑ-ΣΠΡΕΥ. 
Καθαριστικό απορρυπαντικό, κατάλληλο για όλες τις 

γυάλινες επιφάνειες που πλένονται, όπως τζάμια, βιτρίνες , 

παράθυρα, παρμπρίζ και τζάμια αυτοκινήτων κ.λ.π. Να 

ΤΕΜ 5 1,22 € 6,10 € 



81 
 

απομακρύνει σκόνη, λεκέδες, στίγματα και δακτυλιές. Να 

μην αφήνει ίχνη, θαμπάδες και υπολείμματα. Συσκευασία 

σε πλαστική φιάλη με μηχανισμό ΣΠΡΕΥ. 

7 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 ΛΙΤΡΑ. Καθαριστικό 

απορρυπαντικό, κατάλληλο για όλες τις γυάλινες επιφάνειες 

που πλένονται, όπως τζάμια, βιτρίνες , παράθυρα, παρμπρίζ 

και τζάμια αυτοκινήτων κ.λ.π. Να απομακρύνει σκόνη, 

λεκέδες, στίγματα και δακτυλιές. Να μην αφήνει ίχνη, 

θαμπάδες και υπολείμματα. Συσκευασία σε πλαστική φιάλη 

με οδηγίες χρήσεως, οδηγίες προφύλαξης και αρ. Αδείας 

κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 

TEM 9 4,50 € 40,50 € 

8 

ΠΑΠΙ ΓΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑ 750 ml. Καθαριστικό σε υγρή μορφή να 

απομακρύνει δύσκολους ρύπους οργανικής και ανόργανης 

φύσης, λίπη. Υγρό καθαριστικό απορρυπαντικό χαμηλού 

αφρισμού κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες που χρήζουν 

σχετικής υγιεινής, συμπυκνωμένο με γυαλιστικά στοιχεία. Σε 

συσκευασία: Πλαστική φιάλη των 750ml. 

ΤΕΜ 20 1,50 € 30,00 € 

9 

Σπρευ απολύμανσης για πάγκους κουζίνας 750ml. Με 

ενεργό Οξυγόνο. Να αντιμετωπίζει τη βρωμιά, το 99,9% των 

βακτηριδίων, συμπεριλαμβανομένου του E. coli και του ιού 

της γρίπης (H1N1). 

ΤΕΜ 20 2,25 € 45,00 € 

10 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΙΠΟΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ  ΦΟΥΡΝΟΥΣ  ΚΑΙ 
ΕΣΤΙΕΣ 500mL.  Ισχυρό καθαριστικό υγρό που διαλύει τα 

καμμένα λίπη στη στιγμή από φούρνους, ταψιά, σκεύη 

κουζίνας. Ειδικής σύνθεσης αλκαλικό απορρυπαντικό υγρό. 

Αποτελεσματικό σε καμένα λίπη. 

ΤΕΜ 11 2,00 € 22,00 € 

11 ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 500mL. ΤΕΜ 15 1,50 € 22,50 € 

12 

ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 500ml  (Υγρό 

κρεμοσάπουνο με ουδέτερο PH, σε συσκευασία με αντλία 

500ml, με γλυκερίνη και απαλά αρώματα). Τα συστατικά του 

στοιχεία να είναι οικολογικά και βιοδιασπώμενα. 

ΤΕΜ 24 1,20 € 28,80 € 

13 

ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 LT  (Υγρό κρεμοσάπουνο με 

ουδέτερο PH, σε επαγγελματική συσκευασία 4 λίτρων με 

γλυκερίνη και απαλά αρώματα). Τα συστατικά του στοιχεία 

να είναι οικολογικά και βιοδιασπώμενα. Συσκευασία 4L. 

ΤΕΜ 27 3,65 € 98,55 € 

14 

ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4LT.  Υγρό απορρυπαντικό κατάλληλο για 

πλύσιμο πιάτων, ποτηριών, σκευών, κατσαρόλες και 

μαχαιροπήρουνα στο χέρι. Περιεκτικότητα σε πλούσια 

ενεργά συστατικά και γλυκερίνη. Να περιέχει ανιονικά 

επιφανειοδραστικά min 16% , μη ιονικά min 2%, NaOH min 

8%, pH υδατικού διαλύματος 1%, ειδικής σύνθεσης που να 

βοηθά στον καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής (τσάι, λίπη , 

αίμα καφές, αυγά κ.λ.π.).Τα δε συστατικά του στοιχεία να 

είναι οικολογικά και βιοδιασπώμενα. Συμπυκνωμένο, 

υψηλής περιεκτικότητας σε ενεργά συστατικά. Υψηλού 

σταθερού αφρισμού, ουδέτερου PH. 

TEM 80 3,30 € 264,00 € 

15 

ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ  4 LT. Υγρό απορρυπαντικό 

πλυντηρίου πιάτων, με ενεργά συστατικά που διαλύουν τα 

λίπη και τις πρωτεΐνες. Συσκευασία 4 λίτρων. 
TEM 25 6,17 € 154,25 € 

16 

ΥΓΡΟ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ  4 LT. Υγρό, με 

ειδική σύνθεση για να βοηθά το στέγνωμα και να 

προστατεύει το πλυντήριο, να περιέχει ενεργά 

επιφανειοδραστικά (4lt). 

TEM 15 7,90 € 118,50 € 

 

 

 

 

  
Συνολο 

(προ ΦΠΑ) 
1.424,50 € 

    ΦΠΑ 24% 341,88 € 

    Σύνολο 1.766,38 € 
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 ΟΜΑΔΑ 3: ΧΑΡΤΙΚΑ     

1 

ΧEIΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΛΕΥΚΗ Ζ-Ζ. ΚΙΒΩΤΙΟ 4000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ. 

Χαρτοπετσέτες ζικ-ζακ, 200 φύλλων, λευκές επαγγελματικού 

τύπου. Μαλακή και απορροφητική από καθαρή χαρτομάζα 

από 100% λευκασμένο χημικό πολτό. Δίφυλλη γκοφρέ 

διαστάσεων 25cm X 23cm με απόκλιση +/- 5%. Σε 

συσκευασία πακέτου με πλαστικό περίβλημα. Κιβώτιο με 20 

πακέτα x200φύλλα (4000φύλλα ανά κιβώτιο). 

ΚΙΒ 39 12,00 € 468,00 € 

2 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΥΚΟ 26m περίπου (12 TEMAXIA). 
Απορροφητικά από 100% λευκασμένο πολτό, (με απόκλιση 

+/- 10%), διπλό φύλλο, γκοφρέ ή λείο, των 150gr το κάθε 

ρολό, με απόκλιση + /- 10%. Συσκευασία σε πλαστικό 
περίβλημα των 12 ρολών. 

ΣΥΣΚ 158 3,19 € 504,02 € 

3 

ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1000gr. Δίφυλλο/Γκοφρέ. Μέτρα: 
100. Βάρος ρολού: 950gr (±5% )Χαρτί κουζίνας από 100% 
λευκασμένο χαρτοπολτό.  Extra απορροφητικό και 

ανθεκτικό ρολό χαρτιού κατάλληλο για όλες της εργασίες 

σπιτιού και επιχείρησης. Δεν αφήνει χνούδι. 

ΤΕΜ 720 2,20 € 1.584,00 € 

4 

ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΑ 1m Χ1m ΛΕΥΚΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 150 ΤΕΜ.  
ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ 1,00Μ Χ 1,00Μ. Τραπεζομάντιλα 

χάρτινα με πλαστική επένδυση στο κάτω μέρος σε 

συσκευασία των 150 τεμαχίων. 

TEM 30 9,19 € 275,70 € 

    
Συνολο 

(προ ΦΠΑ) 
2.831,72 € 

    ΦΠΑ 24% 679,61 € 

    Σύνολο 3.511,33 € 

      

 ΟΜΑΔΑ 4: ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΑ, ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ κ.α.     

1 

ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 80m x 29cm με κόφτη. Κλασικό 

αλουμινόχαρτο να προστατεύει αποτελεσματικά τα τρόφιμά 

από το φως και τις οσμές . Σε ρολό των 80 μέτρων x 39cm 

αλουμινίου υψηλής αντοχής και ποιότητας να διαθέτει το 

ιδανικό πάχος για να μη σκίζεται και να μην τσακίζει, να 

χρησιμοποιείται και από τις δύο πλευρές ματ και 

γυαλιστερή. 

TEM 60 4,28 € 256,80 € 

2 

ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 8Μ. Λαδόχαρτο, χαρτί ψησίματος. 

Να διαθέτει εξαιρετικές αντικολλητικές ιδιότητες και 

μεγάλες αντοχές σε υψηλές θερμοκρασίες (μέχρι και 200οC. 

50 μέτρα Χ 38 εκατοστά. Προστατεύει τα φαγητά καθώς δεν 

κολλάει πάνω τους κατά το ψήσιμο. 

TEM 36 0,83 € 29,88 € 

3 

ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 100m X 30 cm Συσκευασίας 

Τροφίμων.  Ιδανική για τη συντήρηση των τροφίμων μέσα 

και έξω από το ψυγείο. Να διαθέτει μεγάλη ελαστικότητα 

και εφαρμόζει σε όλα τα σκεύη, να είναι κατάλληλη για 

επαφή με όλα τα τρόφιμα, ακόμη και σε 100% αμιγές λίπος, 

να είναι κατάλληλη για χρήση στην κατάψυξη σε 

θερμοκρασίες έως-30°C. Διαστάσεων 45cm σε συσκευασία 
των 100μ. 

ΤΕΜ 81 1,84 € 149,04 € 

4 
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΔΙΑΦΑΝΟ 
διαστάσεις 24cm X 40cm. Πολυαιθυλενίου HDPE. 

Kgr 10 4,30 € 43,00 € 

5 
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (POLYBAG) ΔΙΑΦΑΝΟ διαστάσεις 
24cm X 35cm. Συσκευασία 50τεμ 

ΤΕΜ 20 0,42 € 8,40 € 

6 Τσέρκι για σακούλάκια τροφίμων 10cm πακέτο 1000τεμ. ΣΥΣΚ. 3 3,50 € 10,50 € 

    
Συνολο 

(προ ΦΠΑ) 
497,62 € 

    ΦΠΑ 24% 119,43 € 

    Σύνολο 617,05 € 
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ΟΜΑΔΑ 5: ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΦΕ & ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ.    

1 
ΠΟΤΗΡΙ ΧΑΡΤΙΝΟ ΖΕΣΤΟΥ 12 ΟΖ ΤΕΜ 50. ΠοτήριΑ χάρτινα 

2πλής επίστρωσης για ζεστά ροφήματα. 
ΣΥΣΚ. 340 1,34 € 455,60 € 

2 
ΠΟΤΗΡΙ ΧΑΡΤΙΝΟ ΖΕΣΤΟΥ 4 ΟΖ ΤΕΜ 100. Ποτήρια χάρτινα 

2πλής επίστρωσης για ζεστά ροφήματα. 
ΣΥΣΚ. 210 1,34 € 281,40 € 

3 
ΠΟΤΗΡΙ ΧΑΡΤΙΝΟ ΖΕΣΤΟΥ 8 ΟΖ ΤΕΜ 50. Ποτήρια χάρτινα 

2πλής επίστρωσης για ζεστά ροφήματα. 
ΣΥΣΚ. 680 1,34 € 911,20 € 

4 

ΠΟΤΗΡΙ ΝΕΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ 250 ML 50 ΤΕΜ. 
Ποτήρια πλαστικά νερού μεγάλα, ποτήρια από (πολυεστέρα) 

PET, 250ml , κατάλληλο για τρόφιμα, μη τοξικό, σε 

συσκευασία των 50τμχ. Με θερμική αντοχή μέχρι 120 

βαθμούς Κελσίου. 

ΣΥΣΚ. 2520 1,34 € 3.376,80 € 

5 
ΠΟΤΗΡΙ ΦΡΑΠΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 350 ML 50 ΤΕΜ. Ποτήρια 

πλαστικά των 350ml 12 ΟΖ σε συσκευασία των 50 τεμαχίων. 
ΣΥΣΚ. 960 1,34 € 1.286,40 € 

6 

ΠΙΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΑ 20 ΤΕΜ. Πλαστικό πιάτο 

στρογγυλό, μίας χρήσης, κατάλληλο για τρόφιμα, μη τοξικά 

Πακέτο των 20τμχ. 

ΣΥΣΚ. 210 1,34 € 281,40 € 

7 

ΠΙΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑ 20 ΤΕΜ. Πλαστικό πιάτο 

στρογγυλό, μίας χρήσης, κατάλληλο για τρόφιμα, μη τοξικά 

Πακέτο των 20τμχ. 

ΣΥΣΚ. 210 1,34 € 281,40 € 

8 

ΠΙΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΑ 20 ΤΕΜ. Πλαστικό πιάτο 

στρογγυλό, μίας χρήσης, κατάλληλο για τρόφιμα, μη τοξικά. 

Πακέτο των 20τμχ. 

ΣΥΣΚ. 263 1,34 € 352,42 € 

9 
ΚΟΥΤΑΛΙΑ/ΠΙΡΟΥΝΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 
ΤΕΜ. 

ΣΥΣΚ. 400 1,34 € 536,00 € 

10 
ΚΟΥΤΑΛΙΑ/ΠΙΡΟΥΝΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 
ΤΕΜ. 

ΣΥΣΚ. 45 1,34 € 60,30 € 

11 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΟΥΒΕΡ (ΠΙΡΟΥΝΙ-ΜΑΧΑΙΡΙ-ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ) 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜ. 

ΣΥΣΚ. 69 1,34 € 92,46 € 

12 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΟΥΒΕΡ (ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΥΤΑΛΙ-ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ) 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜ. 

ΣΥΣΚ. 20 1,34 € 26,80 € 

13 ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΝΤΥΜΕΝΑ ΦΡΑΠΕ 1000 ΤΕΜ. ΣΥΣΚ. 23 1,34 € 30,82 € 

14 ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΝΤΥΜΕΝΑ ΦΡΕΝΤΟ 1000 ΤΕΜ. ΣΥΣΚ. 26 1,34 € 34,84 € 

15 
ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΓΡΑΝΙΤΑΣ (ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ) ΝΤΥΜΜΕΝΑ 
1000ΤΕΜ 

ΣΥΣΚ. 4 1,34 € 5,36 € 

16 ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΙΑ  1000 TEM  για  καφε ή ροφημα. ΣΥΣΚ. 15 1,34 € 20,10 € 

17 
ΚΑΠΑΚΙ ΠΙΠΙΛΑ 16 ΟΖ  100 ΤΕΜ. Ειδικό πλαστικό καπάκι 

κατάλληλο για τρόφιμα για ποτήρι 16 ΟΖ. 
ΣΥΣΚ. 41 1,34 € 54,94 € 

18 
ΚΑΠΑΚΙ ΠΙΠΙΛΑ 8-10 ΟΖ  100 ΤΕΜ. Ειδικό πλαστικό καπάκι 

κατάλληλο για ποτήρι 8-10 ΟΖ. 
ΣΥΣΚ. 58 1,34 € 77,72 € 

19 
ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΦΕ ΘΟΛΩΤΟ 100 ΤΕΜ ειδικό πλαστικό  καπάκι 

κατάλληλο για τρόφιμα για ποτήρι 350ml. 
ΣΥΣΚ. 440 1,34 € 589,60 € 

20 
Πλαστικό σκεύος μιας χρήσης για φούρνο μικροκυμμάτων 
χωρητικότητας 1000ml. Συσκευασία 50 τεμ. 

ΣΥΣΚ 20 8,00 € 160,00 € 

21 
Πλαστικό σκεύος (μπολάκι) μιας χρήσης χωρητικότητας 

240ml. Συσκευασία 20τεμ. 
ΣΥΣΚ. 75 1,34 € 100,50 € 

22 
Καπάκια για πλαστικό σκεύος χωρητικότητας 240ml. 
Συσκευασία 20τεμ. 

ΣΥΣΚ. 75 1,34 € 100,50 € 

23 
Πλαστικό σκεύος (μπολάκι) μιας χρήσης χωρητικότητας 
640ml. Συσκευασία 80τεμ. 

ΣΥΣΚ 5 1,34 € 6,70 € 

24 
Καπάκια για πλαστικό σκεύος χωρητικότητας 640ml. 
Συσκευασία 80τεμ. 

ΣΥΣΚ 5 1,34 € 6,70 € 

25 
Πλαστικό σκεύος τροφίμων χωρητικότητας 750ml με 
καπάκι, για μικροκύμματα. Συσκευασία 50ΤΜΧ 

ΣΥΣΚ 20 1,34 € 26,80 € 

26 
ΚΟΥΤΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΦΕ 2 ΘΕΣΕΩΝ  100 ΤΕΜ   χάρτινο 

κουτι 2 θέσεων για μεταφορα  ροφημάτων και αναψυκτικών 
ΣΥΣΚ. 3 1,34 € 4,02 € 



84 
 

27 
ΚΟΥΤΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΦΕ 4 ΘΕΣΕΩΝ 100 ΤΕΜ  χάρτινο 

κουτι 4 θέσεων για μεταφορα  ροφημάτων και αναψυκτικών 
ΣΥΣΚ. 3 1,34 € 4,02 € 

28 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΒΕΖΙΤΑΛ ΚΑΡΟ 13CM X 21CM. Κατάλληλο για 

τρόφιμα. 
Kgr 20 1,34 € 26,80 € 

29 ΟΔΟΝΤΟΓΛΥΦΙΔΕΣ  ΝΤΥΜΕΝΕΣ 1000 ΤΕΜ. ΣΥΣΚ. 4 1,34 € 5,36 € 

    
Συνολο 

(προ ΦΠΑ) 
9.196,96 € 

    ΦΠΑ 24% 2.207,27 € 

    Σύνολο 11.404,23 € 

      

 ΟΜΑΔΑ 6: ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ    

1 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΠΙΑΤΩΝ 3 ΤΕΜ  με 2 όψεις η μία με φίμπρα 

και σε διαστάσεις 12cmΧ7cmΧ2,7cm. Με ενσωματωμένο 

σύρμα (fibritex). 

ΤΕΜ 35 0,60 € 21,00 € 

2 Πανάκια γενικής χρήσης με μικροΐνες ΤΕΜ 70 1,20 € 84,00 € 

3 

ΣΥΡΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ Σετ 3 ΤΕΜ από χοντρό 

ατσαλόμαλο για πλύσιμο πίατων. Εξαιρετικής αντοχής, σε 

σπειροειδή μορφή, βάρους 15gr περίπου έκαστο. 

Συσκευασία με πλαστικό περίβλημα. 

ΣΥΣΚ. 27 0,60 € 16,20 € 

4 

ΣΥΡΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ  40gr 
σπόγγος, σε σπειροειδή µορφή, βάρους 15gr περίπου 
έκαστο. Συσκευασία σε πλαστικό περίβληµα,ανά 
τεµάχιο. 

ΤΕΜ 10 0,35 € 3,50 € 

5 

ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΕΣ  No 3 (τύπου Vetex). Πετσέτες 

απορροφητικές κουζίνας με μεγάλη απορροφητικότητα, 

διαστάσεων 21cm x 29cm ή 26,5cm X 25cm (Νο 3). 
ΤΕΜ 150 0,65 € 97,50 € 

6 ΣΚΟΥΠΑ ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΜΕΓΑΛΗ. ΤΕΜ 8 1,87 € 14,96 € 

7 

ΣΚΟΥΠΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ. Σκούπα μαγνητική με τρίχα (διπλή) 

από συνθετικό για να συγκρατεί τα σωματίδια σκόνης, 

οικιακής χρήσης Α' ποιότητας. 

ΤΕΜ 5 1,06 € 5,30 € 

8 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ANTAΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΗ ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΗ 
200 gr.  Σφουγγαρίστρα τύπου vettex, από βισκόζη, 

πολυεστέρα και πολυπροπυδένιο, με αντοχή στα αλκαλικά 

και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια κατά την τη 

χρήση της και να έχει μεγάλη απορροφητικότητα. Μέγεθος 

μεγάλη. 

ΤΕΜ 20 1,86 € 37,20 € 

9 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ  ΚΟΡΔΟΝΙ ΑΣΠΡΗ ΜΕ ΚΑΛΥΚΑ 
ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ 200 gr, με αντοχή στα αλκαλικά και όξινα 

καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια κατά την τη χρήση της 

και να έχει μεγάλη απορροφητικότητα. Μέγεθος μεγάλη. 

ΤΕΜ 12 1,42 € 17,04 € 

10 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ  ΓΙΓΑΣ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 400 gr. 
Ανταλλακτικό για κοντάρι ΜΕ ΚΛΙΠΣ. Από υφασμα 

αποροφητικό η νημάτινη βαμβακερη  400gr. 

ΤΕΜ 14 10,00 € 140,00 € 

11 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΛΟ. Κοντάρι απλό 

μεταλλικό 130εκ. 
ΤΕΜ 15 1,00 € 15,00 € 

12 ΦΑΡΑΣΙΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ. Φαράσι με κοντάρι 70cm x 26cm. ΤΕΜ 4 1,86 € 7,44 € 

13 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ 100 TMX με πούδρα μιας χρήσης. Απο 
latex υλικό , μίας χρήσης μεγάλης αντοχής, κατάλληλο για 

προφύλαξη της υγιεινής και ασφάλειας του χρήστη τους. Σε 

πακέτο χάρτινο 100 ζεύγη μεγέθους S, M,L. 

ΤΕΜ 210 5,00 € 1.050,00 € 

    
Συνολο 

(προ ΦΠΑ) 
1.509,14 € 

    ΦΠΑ 24% 362,19 € 

    Σύνολο 1.871,33 € 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIA                                                          
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
& ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ                                                                         
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
Ταχ. ∆/νση: Κλαζοµενών 46 
Τ.Κ.:16121 
Τηλ: 210 7229662-210 7212193 
E-mail: desand3@otenet.gr 
Πληροφορίες: .Α. Καµπίτσης 
 

 

 

 

 

 

 
 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός µελέτης για τις ανάγκες της 
∆οµής «Κέντρου Κοινότητας» του ∆ήµου Καισαριανής. 

 

Α/
Α 

ΟΜΑΔΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 

(ΠΡΟ ΦΠΑ) 

Φ.Π.Α. 24% 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ) 

1 
ΟΜΑΔΑ 2: ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΣΑΠΟΥΝΙΑ     1.762,00 €  

                       

422,88 €                          2.184,88 €  

2 
ΟΜΑΔΑ 6: ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

       150,00 €  
                         

36,00 €                             186,00 €  

  ΣΥΝΟΛΟ    1.912,0 €  
                 458,88 

€                       2.370,88 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ∆ΩΝ  
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) 
ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ΤΟΥ ΝΠ∆∆ «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 
ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ», ΤΟΥ ΝΠΙ∆ Κ.Ε.∆Η.Κ. & ΤΗΣ 
∆ΟΜΗΣ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ. 
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α/α ΥΛΙΚΟ ΕΙΔΟΣ 

ΔΟΜΗ 

"ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ" 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΑΞΙΑ (ΠΡΟ 

ΦΠΑ) 

  

      

 ΟΜΑΔΑ 2: ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙΑ     

1 

ΧΛΩΡΙΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4L. Λευκαντικό και 

απολυμαντικό διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 3-6% 

κ.β. σε ενεργό χλώριο, να έχει το δυνατόν ευχάριστη 

και διακριτική οσμή, σε συσκευασία των 4 λίτρων και 

να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης. 

Επίσης η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες 

χρήσεως, οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδειας 

κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 

ΣΥΣΚ. 100 2,20 € 220,00 € 

2 

ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ 
4L. Υγρό καθαριστικό απορρυπαντικό χαμηλού 

αφρισμού κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες που 

πλένονται. Κατάλληλο για επιφάνειες από:ξύλο, 

πλαστικό, ανοξείδωτο, φορμάϊκες, πλακάκια δαπέδου, 

μάρμαρα, τοίχους κ.λ.π. Δεν θα πρέπει να αφήνει 

ίζημα, να έχει ευχάριστη και διακριτική οσμή. Θα 

πρέπει να περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά min 5%, 

να περιέχει σαπούνι min 0,8% και να περιέχει διαλύτη 

min 4%. Πλαστική φιάλη 4 λίτρων πάνω στην οποία θα 

αναγράφονται οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας. 

TEM 100 4,50 € 450,00 € 

3 

ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 LT  (Υγρό κρεμοσάπουνο με 

ουδέτερο PH, σε επαγγελματική συσκευασία 4 λίτρων 

με γλυκερίνη και απαλά αρώματα). Τα συστατικά του 

στοιχεία να είναι οικολογικά και βιοδιασπώμενα. 

Συσκευασία 4L. 

ΤΕΜ 250 3,65 € 912,50 € 

4 

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ 70% αιθυλική 
αλκοόλη, 1000ml. Συσκευασία φυάλης 1000Ml με 

αντλία για άμεση χρήση. 

ΤΕΜ 25 7,18 179,50 € 

    
Συνολο 

(προ ΦΠΑ) 
1.762,00 € 

    ΦΠΑ 24% 422,88 € 

    Σύνολο 2.184,88 € 

      

      

      

 ΟΜΑΔΑ 6: ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ    

1 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ 100 TMX με πούδρα μιας χρήσης. 

Απο latex υλικό , μίας χρήσης μεγάλης αντοχής, 

κατάλληλο για προφύλαξη της υγιεινής και ασφάλειας 

του χρήστη τους. Σε πακέτο χάρτινο 100 ζεύγη 

μεγέθους S, M,L. 

ΤΕΜ 30 5,00 € 150,00 € 

    
Συνολο 

(προ ΦΠΑ) 
150,00 € 

    ΦΠΑ 24% 36,00 € 

    Σύνολο 186,00 € 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIA                                                          
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
& ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ                                                                         
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
Ταχ. ∆/νση: Κλαζοµενών 46 
Τ.Κ.:16121 
Τηλ: 210 7229662-210 7212193 
E-mail: desand3@otenet.gr 
Πληροφορίες: .Α. Καµπίτσης 
                                                
 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

       

   

ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ    

α

/

α 

ΥΛΙΚΟ 
ΕΙΔΟ

Σ 

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ

ΔΑΣ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΙΚ

Η ΑΞΙΑ 

(ΠΡΟ 

ΦΠΑ) 

CPV 

 

 

  ΟΜΑΔΑ 1: ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ      

1 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ WC 45x55 περίπου με όγκο 25 
Λίτρα σε Ρολό των 100 ΤΕΜ. Από Παρθένο υλικό 100% με 

αστεροειδές κλείσιμο στον πάτο για μεγαλύτερη 

ασφάλεια. Κατάλληλο για τους κάδους γραφείων  &  wc. 

ΣΥΣΚ. 1055   
196400

00-4 

2 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  με κορδόνι υψηλής 

ποιότητας και αντοχής για κάθε χρήση. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 70x100 
περίπου, 100 Λίτρων. Η συσκευασία  είναι ρολό των δέκα 
(10) Τεμαχίων. 

ΣΥΣΚ. 400   
196400

00-4 

3 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ υψηλής ποιότητας και 

αντοχής για κάθε χρήση με όγκο 60 Λίτρων. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
65X85  περίπου 13 τεμάχια/κιλό 

Kgr 923   
196400

00-4 

4 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 80x110 υψηλής ποιότητας 

και  αντοχής για κάθε χρήση για όγκο 140 Λίτρων  περίπου 
7-8 τεμάχια/κιλό 

Kgr 1435   
196400

00-4 

5 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ-ΤΣΑΝΤΕΣ (SUPER MARKET) No 60, ΜΠΛΕ 38cm 
περίπου 145 τμχ/Kgr 

Kgr 40   
196400

00-4 

 

   

Σύνολο  
(προ 

ΦΠΑ) 

  

 
   

ΦΠΑ 
24% 

  

    Σύνολο   

 

 

      

 ΟΜΑΔΑ 2: ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙΑ      

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΤΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ΤΟΥ ΝΠ∆∆ 
«ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ», ΤΟΥ ΝΠΙ∆ 
Κ.Ε.∆Η.Κ. & ΤΗΣ ∆ΟΜΗΣ «ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ. 
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1 

ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 1250 ml. Συμπυκνωμένο διάλυμα 

υποχλωριώδους νατρίου, με καθαριστικές - απολυμαντικές 

ιδιότητες και περιεκτικότητα τουλάχιστον 4% κ.ο. σε 

ενεργό χλώριο (Na). Συσκευασία: Πλαστική φιάλη, πάνω 

στην οποία θα αναγράφονται οδηγίες χρήσεως και 

ασφάλειας. 

ΤΕΜ 60   
398210

00-3 

2 

ΧΛΩΡΙΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4L. Λευκαντικό και απολυμαντικό 

διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 3-6% κ.β. σε ενεργό 

χλώριο, να έχει το δυνατόν ευχάριστη και διακριτική οσμή, 

σε συσκευασία των 4 λίτρων και να αναγράφεται η 

ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Επίσης η συσκευασία 

να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσεως, οδηγίες 

προφύλαξης και αρ. άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

ΣΥΣΚ. 709   
398210

00-3 

3 
Χλωρίνη πολλαπλών χρήσεων σε ΣΠΡΕΥ, χωρητικότητας 
750 ml, για απολύμανση και καθαριότητα. 

  35   
398210

00-3 

4 

ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ ΦΙΑΛΗ 500ml. Το υδροχλωρικό οξύ 

υδατικό διάλυμα του αέριου υδροχλωρίου με το οποίο έχει 

και τον ίδιο χημικό τύπο, HCl. Είναι ανόργανο ισχυρό οξύ, 

πολύ διαβρωτικό. 

ΤΕΜ 60   
398210

00-3 

5 

ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ 4L. 
Υγρό καθαριστικό απορρυπαντικό χαμηλού αφρισμού 

κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες που πλένονται. 

Κατάλληλο για επιφάνειες από: ξύλο, πλαστικό, 

ανοξείδωτο, φορμάϊκες, πλακάκια δαπέδου, μάρμαρα, 

τοίχους κ.λ.π. Δεν θα πρέπει να αφήνει ίζημα, να έχει 

ευχάριστη και διακριτική οσμή. Θα πρέπει να περιέχει 

ενεργά επιφανειοδραστικά min 5%, να περιέχει σαπούνι 

min 0,8% και να περιέχει διαλύτη min 4%. Πλαστική φιάλη 
4 λίτρων πάνω στην οποία θα αναγράφονται οδηγίες 

χρήσεως και ασφάλειας. 

TEM 612   
398210

00-3 

6 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 750ml ΑΝΤΛΙΑ-ΣΠΡΕΥ. 
Καθαριστικό απορρυπαντικό, κατάλληλο για όλες τις 

γυάλινες επιφάνειες που πλένονται, όπως τζάμια, βιτρίνες , 

παράθυρα, παρμπρίζ και τζάμια αυτοκινήτων κ.λ.π. Να 

απομακρύνει σκόνη, λεκέδες, στίγματα και δακτυλιές. Να 

μην αφήνει ίχνη, θαμπάδες και υπολείμματα. Συσκευασία 

σε πλαστική φιάλη με μηχανισμό ΣΠΡΕΥ. 

ΤΕΜ 135   
398210

00-3 

7 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 ΛΙΤΡΑ. Καθαριστικό 

απορρυπαντικό, κατάλληλο για όλες τις γυάλινες 

επιφάνειες που πλένονται, όπως τζάμια, βιτρίνες , 

παράθυρα, παρμπρίζ και τζάμια αυτοκινήτων κ.λ.π. Να 

απομακρύνει σκόνη, λεκέδες, στίγματα και δακτυλιές. Να 

μην αφήνει ίχνη, θαμπάδες και υπολείμματα. Συσκευασία 

σε πλαστική φιάλη με οδηγίες χρήσεως, οδηγίες 

προφύλαξης και αρ. Αδείας κυκλοφορίας του προϊόντος 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

TEM 121   
398210

00-3 

8 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΟ 500 ΓΡΑΜ. Καθαριστικό 

σε μορφή σκόνης για όλες τις επιφάνειες εσωτερικών 

χώρων, αρωματικό, να απομακρύνει δύσκολους ρύπους 

οργανικής και ανόργανης φύσης, λίπη . Να ξεπλένεται 

εύκολα και να μην προκαλεί φθορές στις επιφάνειες. Με 

επιφανειοδραστικές ουσίες, λεπτούς κόκκους και σάπωνες. 

ΤΕΜ 146   
398210

00-3 

9 

ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΟ 500 ML. Καθαριστικό 

σε μορφή κρέμας για όλες τις επιφάνειες εσωτερικών 

χώρων, παχύρρευστο, αρωματικό, να απομακρύνει 

δύσκολους ρύπους οργανικής και ανόργανης φύσης, λίπη. 

Να ξεπλένεται εύκολα και να μην προκαλεί φθορές στις 

επιφάνειες. Με επιφανειοδραστικές ουσίες, λεπτούς 

TEM 250   
398210

00-3 
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κόκκους και σάπωνες. 

1

0 

ΠΑΠΙ ΓΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑ 750 ml. Καθαριστικό σε υγρή μορφή 

να απομακρύνει δύσκολους ρύπους οργανικής και 

ανόργανης φύσης, λίπη. Υγρό καθαριστικό απορρυπαντικό 

χαμηλού αφρισμού κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες που 

χρήζουν σχετικής υγιεινής, συμπυκνωμένο με γυαλιστικά 

στοιχεία. Σε συσκευασία: Πλαστική φιάλη των 750ml. 

ΤΕΜ 220   
398316

00-2 

1

1 
ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ WC Λεκάνης block 1τεμ 30gr ΤΕΜ 200   

398111

00-1 

1

2 

Σπρέι απολύμανσης για πάγκους κουζίνας 750ml. Με 

ενεργό Οξυγόνο. Να αντιμετωπίζει τη βρωμιά, το 99,9% 

των βακτηριδίων, συμπεριλαμβανομένου του E. coli και 

του ιού της γρίπης (H1N1). 

ΤΕΜ 20   
398210

00-3 

1

3 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΙΠΟΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ  ΦΟΥΡΝΟΥΣ  ΚΑΙ 
ΕΣΤΙΕΣ 500mL.  Ισχυρό καθαριστικό υγρό που διαλύει τα 

καμένα λίπη στη στιγμή από φούρνους, ταψιά, σκεύη 

κουζίνας. Ειδικής σύνθεσης αλκαλικό απορρυπαντικό υγρό. 

Αποτελεσματικό σε καμένα λίπη. 

ΤΕΜ 51   
398311

00-7 

1

4 
ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 500mL. ΤΕΜ 715   

398210

00-3 

1

5 

ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 2 ΛΙΤΡΩΝ. Περιέχει ενεργά 

συστατικά βιοδιασπώμενα ώστε να μην επιβαρύνει το 

υδάτινο περιβάλλον. Συσκευασμένο σε ειδικά μελετημένες 

συσκευασίες ώστε να είναι 100% ανακυκλώσιμες και 

ασφαλείς για το χρήστη, να είναι φιλικό με την επιδερμίδα, 

υποαλλεργικό και να μην προκαλεί ερεθισμούς , να 

προσφέρει απαλότητα στα ρούχα. Σε συσκευασία των 2lit. 

ΤΕΜ 400   
336312

00-4 

1

6 

ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 500ml  (Υγρό 

κρεμοσάπουνο με ουδέτερο PH, σε συσκευασία με αντλία 

500ml, με γλυκερίνη και απαλά αρώματα). Τα συστατικά 

του στοιχεία να είναι οικολογικά και βιοδιασπώμενα. 

ΤΕΜ 101   
398310

00-6 

1

7 

ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 LT  (Υγρό κρεμοσάπουνο με 

ουδέτερο PH, σε επαγγελματική συσκευασία 4 λίτρων με 

γλυκερίνη και απαλά αρώματα). Τα συστατικά του στοιχεία 

να είναι οικολογικά και βιοδιασπώμενα. Συσκευασία 4L. 

ΤΕΜ 432   
398310

00-6 

1

8 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 125gr με αντλία. 
Απολυμαντικό-Βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, 

φυματιοκτόνο, ιοκτόνο,  ελεύθερο αλδεϋδών σε υγρή 

μορφή για την απολύμανση χεριού. Συσκευασία σε 

πλαστικό δοχείο με αντλία. 

ΤΕΜ 10   
337413

00-9 

1

9 

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ 70% αιθυλική 
αλκοόλη, 1000ml. Συσκευασία φιάλης 1000Ml με αντλία 

για άμεση χρήση. 

ΤΕΜ 135   
337900

00-4 

2

0 

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΠΛΕ 430 ml 93°.  Συσκευασία 

περίπου 430ml, 93ο αλκοολικών βαθμών, για γενική 

χρήση. 

ΤΕΜ 12   
243225

00-2 

2

1 

ΛΟΣΙΟΝ  ΑΛΚΟΟΛΗΣ  500ml. Αλκοολούχα Λοσιόν 95º.  

Συσκευασία περίπου 500ml, για γενική χρήση. 
ΤΕΜ 50   

337115

40-4 
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2

2 

ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4LT.  Υγρό απορρυπαντικό κατάλληλο για 

πλύσιμο πιάτων, ποτηριών, σκευών, κατσαρόλες και 

μαχαιροπήρουνα στο χέρι. Περιεκτικότητα σε πλούσια 

ενεργά συστατικά και γλυκερίνη. Να περιέχει ανιονικά 

επιφανειοδραστικά min 16% , μη ιονικά min 2%, NaOH min 

8%, pH υδατικού διαλύματος 1%, ειδικής σύνθεσης που να 

βοηθά στον καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής (τσάι, λίπη , 

αίμα καφές, αυγά κ.λ.π.). Τα δε συστατικά του στοιχεία να 

είναι οικολογικά και βιοδιασπώμενα. Συμπυκνωμένο, 

υψηλής περιεκτικότητας σε ενεργά συστατικά. Υψηλού 

σταθερού αφρισμού, ουδέτερου PH. 

TEM 386   
398320

00-3 

2

3 

ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 500ml με αντλία.  Υγρό απορρυπαντικό 

κατάλληλο για πλύσιμο πιάτων, ποτηριών, σκευών, 

κατσαρόλες και μαχαιροπήρουνα στο χέρι. Περιεκτικότητα 

σε πλούσια ενεργά συστατικά και γλυκερίνη. Να περιέχει 

ανιονικά επιφανειοδραστικά min 16% , μη ιονικά min 2%, 

NaOH min 8%, pH υδατικού διαλύματος 1%, ειδικής 

σύνθεσης που να βοηθά στον καθαρισμό ρύπων κάθε 

μορφής (τσάι, λίπη , αίμα καφές, αυγά κ.λ.π.). Τα δε 

συστατικά του στοιχεία να είναι οικολογικά και 

βιοδιασπώμενα. Συμπυκνωμένο, υψηλής περιεκτικότητας 

σε ενεργά συστατικά. Υψηλού σταθερού αφρισμού, 

ουδέτερου PH. Διαθέτει πλαστική αντλία. 

ΤΕΜ 124   
398310

00-6 

2

4 

ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (ΣΥΣΚ. 30 ΤΕΜ) 
Ταμπλέτες πιάτων, έχουν ειδική σύνθεση που 

απομακρύνουν και τους δυσκολότερους λεκέδες. 

Προσφέρει λάμψη στα ανοξείδωτα σκεύη. Προστατεύει το 

πλυντήριο από τα άλατα. 

ΤΕΜ 250   
398312

10-1 

2

5 

ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ  4 LT. Υγρό απορρυπαντικό 

πλυντηρίου πιάτων, με ενεργά συστατικά που διαλύουν τα 

λίπη και τις πρωτεΐνες. Συσκευασία 4 λίτρων. 
TEM 75   

398312

10-1 

2

6 

ΥΓΡΟ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ  4 LT. Υγρό, με 

ειδική σύνθεση για να βοηθά το στέγνωμα και να 

προστατεύει το πλυντήριο, να περιέχει ενεργά 

επιφανειοδραστικά (4lt). 

TEM 65   
398312

10-1 

2

7 

ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 54 ΜΕΖΟΥΡΕΣ. 
Σκόνη πλυντηρίου, που να διαλύεται εύκολα και πλήρως, 

να εξασφαλίζει καθαριότητα και λάμψη στα ρούχα, να 

περιέχει ενεργά τασιενεργά συστατικά βιοδιασπώμενα 

ώστε να μην επιβαρύνει το υδάτινο περιβάλλον, να μην 

περιέχει βόριο και φωσφορικά. Να μην προκαλεί φθορές 

στις ίνες των ρούχων, να πλένει αποτελεσματικά και στους 

30 βαθμούς . Να είναι σε χάρτινη συσκευασία όπου θα έχει 

οδηγίες χρήσης. 

ΤΕΜ 80   
398312

00-8 

    
Σύνολο 

 (προ 
ΦΠΑ) 

  

    
ΦΠΑ 
24% 

  

    Σύνολο   

       

 ΟΜΑΔΑ 3: ΧΑΡΤΙΚΑ      
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1 

ΧEIΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΛΕΥΚΗ Ζ-Ζ. ΚΙΒΩΤΙΟ 4000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ. 

Χαρτοπετσέτες ζικ-ζακ, 200 φύλλων, λευκές 

επαγγελματικού τύπου. Μαλακή και απορροφητική από 

καθαρή χαρτομάζα από 100% λευκασμένο χημικό πολτό. 

Δίφυλλη γκοφρέ διαστάσεων 25cm X 23cm με απόκλιση +/- 

5%. Σε συσκευασία πακέτου με πλαστικό περίβλημα. 

Κιβώτιο με 20 πακέτα x200φύλλα (4000φύλλα ανά 

κιβώτιο). 

ΚΙΒ 84   
337630

00-6 

2 

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 24x24 ΛΕΥΚΕΣ ΜΑΛΑΚΕΣ. 
Από λευκασμένο πρωτογενή χημικό πολτό 90% και 

μηχανικό 10% (με απόκλιση +/- 10%). Διάσταση: 24cm 

X24cm με απόκλιση +/- 5%. Συσκευασία με πλαστικό 

περίβλημα σε χαρτοκιβώτιο.%. Σε συσκευασία πακέτου με 

πλαστικό περίβλημα. Κιβώτιο με 20 πακέτα x200φύλλα 

(4000φύλλα ανά κιβώτιο). 

ΚΙΒ 21   
337640

00-3 

3 

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ 14CM X14CM 100 ΤΕΜ. 
Από λευκασμένο πρωτογενή χημικό πολτό 90% και 

μηχανικό 10% (με απόκλιση +/- 10%). Διάσταση: 14cm 

X14cm με απόκλιση +/- 5%. Συσκευασία με πλαστικό 

περίβλημα 

ΣΥΣΚ. 250   
337640

00-3 

4 
ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ 100 ΤΕΜ. Χαρτομάντιλα δίφυλλα, από 

λευκασμένο χαρτοπολτό 100%, κουτί των 100τμχ. 
ΤΕΜ 700   

337600

00-5 

5 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΥΚΟ 26m περίπου (12 TEMAXIA). 
Απορροφητικά από 100% λευκασμένο πολτό, (με απόκλιση 

+/- 10%), διπλό φύλλο, γκοφρέ ή λείο, των 150gr το κάθε 

ρολό, με απόκλιση + /- 10%. Συσκευασία σε πλαστικό 
περίβλημα των 12 ρολών. 

ΣΥΣΚ 932   
337610

00-2 

6 

ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1000gr. Δίφυλλο/Γκοφρέ. 
Μέτρα: 100. Βάρος ρολού: 950gr (±5% )Χαρτί κουζίνας 
από 100% λευκασμένο χαρτοπολτό.  Extra απορροφητικό 

και ανθεκτικό ρολό χαρτιού κατάλληλο για όλες της 

εργασίες σπιτιού και επιχείρησης. Δεν αφήνει χνούδι. 

ΤΕΜ 1520   
337610

00-2 

7 

ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ σε διάσταση 22Χ14. Συσκευασία 3 

τεμαχίων των 72 μωρομάντηλα η κάθε μία. Αντισηπτικά 

απολυμαντικά  με χαμομήλι για βρέφη. Υποαλλεργικό 

προϊόν 100%, με ουδέτερο PH, χωρίς οινόπνευμα. 

ΣΥΣΚ 360   
337500

00-2 

8 

ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΑ 1m Χ1m ΛΕΥΚΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 150 
ΤΕΜ.  ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ 1,00Μ Χ 1,00Μ. 

Τραπεζομάντιλα χάρτινα με πλαστική επένδυση στο κάτω 

μέρος σε συσκευασία των 150 τεμαχίων. 

TEM 30   
337510

0-9 

    
Σύνολο 

 (προ 
ΦΠΑ) 

  

    
ΦΠΑ 
24% 

  

 

 

 

 

  

Σύνολο  

 

       

 ΟΜΑΔΑ 4: ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΑ, ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ κ.α.      

1 

ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 80m x 29cm με κόφτη. Κλασικό 

αλουμινόχαρτο να προστατεύει αποτελεσματικά τα 

τρόφιμά από το φως και τις οσμές . Σε ρολό των 80 μέτρων 

x 39cm αλουμινίου υψηλής αντοχής και ποιότητας να 

διαθέτει το ιδανικό πάχος για να μη σκίζεται και να μην 

τσακίζει, να χρησιμοποιείται και από τις δύο πλευρές ματ 

και γυαλιστερή. 

TEM 110   
378239

00-2 
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2 

ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 8Μ. Λαδόχαρτο, χαρτί ψησίματος. 

Να διαθέτει εξαιρετικές αντικολλητικές ιδιότητες και 

μεγάλες αντοχές σε υψηλές θερμοκρασίες (μέχρι και 

200οC. 50 μέτρα Χ 38 εκατοστά. Προστατεύει τα φαγητά 

καθώς δεν κολλάει πάνω τους κατά το ψήσιμο. 

TEM 66   
378230

0-3 

3 

ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 100m X 30 cm Συσκευασίας 

Τροφίμων.  Ιδανική για τη συντήρηση των τροφίμων μέσα 

και έξω από το ψυγείο. Να διαθέτει μεγάλη ελαστικότητα 

και εφαρμόζει σε όλα τα σκεύη, να είναι κατάλληλη για 

επαφή με όλα τα τρόφιμα, ακόμη και σε 100% αμιγές 

λίπος, να είναι κατάλληλη για χρήση στην κατάψυξη σε 

θερμοκρασίες έως-30°C. Διαστάσεων 45cm σε 
συσκευασία των 100μ. 

ΤΕΜ 81   
441760

00-4 

4 
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΡΟΛΛΑ 1500m x 35 cm Συσκευασίας 
Τροφίμων. 

ΤΕΜ 10   
441760

00-4 

5 
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΔΙΑΦΑΝΟ 
διαστάσεις 24cm X 40cm. Πολυαιθυλενίου HDPE. 

Kgr 10   
189300

00-7 

6 
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (POLYBAG) ΔΙΑΦΑΝΟ διαστάσεις 
24cm X 35cm. Συσκευασία 50τεμ 

ΤΕΜ 20   
189371

00-7 

7 Τσέρκι για σακουλάκια τροφίμων 10cm πακέτο 1000τεμ. ΣΥΣΚ. 3   
189371

00-7 

    
Σύνολο  

(προ 
ΦΠΑ) 

  

    
ΦΠΑ 
24% 

  

    Σύνολο   

 

 

 

 

      

 

ΟΜΑΔΑ 5: ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΦΕ & ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ.     

1 
ΠΟΤΗΡΙ ΧΑΡΤΙΝΟ ΖΕΣΤΟΥ 12 ΟΖ ΤΕΜ 50. Ποτήρια χάρτινα 

2πλής επίστρωσης για ζεστά ροφήματα. 
ΣΥΣΚ. 340   

332211

23-5 

2 
ΠΟΤΗΡΙ ΧΑΡΤΙΝΟ ΖΕΣΤΟΥ 4 ΟΖ ΤΕΜ 100. Ποτήρια χάρτινα 

2πλής επίστρωσης για ζεστά ροφήματα. 
ΣΥΣΚ. 210   

332211

23-5 

3 
ΠΟΤΗΡΙ ΧΑΡΤΙΝΟ ΖΕΣΤΟΥ 8 ΟΖ ΤΕΜ 50. Ποτήρια χάρτινα 

2πλής επίστρωσης για ζεστά ροφήματα. 
ΣΥΣΚ. 680   

332211

23-5 

4 

ΠΟΤΗΡΙ ΝΕΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ 250 ML 50 ΤΕΜ. 
Ποτήρια πλαστικά νερού μεγάλα, ποτήρια από 

(πολυεστέρα) PET, 250ml , κατάλληλο για τρόφιμα, μη 

τοξικό, σε συσκευασία των 50τμχ. Με θερμική αντοχή 

μέχρι 120 βαθμούς Κελσίου. 

ΣΥΣΚ. 2570   
332211

23-5 

5 

ΠΟΤΗΡΙ ΦΡΑΠΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 350 ML 50 ΤΕΜ. Ποτήρια 

πλαστικά των 350ml 12 ΟΖ σε συσκευασία των 50 

τεμαχίων. 

ΣΥΣΚ. 960   
332211

23-5 

6 

ΠΙΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΑ 20 ΤΕΜ. Πλαστικό πιάτο 

στρογγυλό, μίας χρήσης, κατάλληλο για τρόφιμα, μη τοξικά 

Πακέτο των 20τμχ. 

ΣΥΣΚ. 210   
392212

20-5 

7 

ΠΙΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑ 20 ΤΕΜ. Πλαστικό πιάτο 

στρογγυλό, μίας χρήσης, κατάλληλο για τρόφιμα, μη τοξικά 

Πακέτο των 20τμχ. 

ΣΥΣΚ. 210   
392212

20-5 
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8 

ΠΙΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΑ 20 ΤΕΜ. Πλαστικό πιάτο 

στρογγυλό, μίας χρήσης, κατάλληλο για τρόφιμα, μη 

τοξικά. Πακέτο των 20τμχ. 

ΣΥΣΚ. 383   
392212

20-5 

9 
ΚΟΥΤΑΛΙΑ/ΠΙΡΟΥΝΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 
ΤΕΜ. 

ΣΥΣΚ. 520   
392221

10-8 

1

0 

ΚΟΥΤΑΛΙΑ/ΠΙΡΟΥΝΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 
ΤΕΜ. 

ΣΥΣΚ. 165   
392221

10-8 

1

1 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΟΥΒΕΡ (ΠΙΡΟΥΝΙ-ΜΑΧΑΙΡΙ-ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ) 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜ. 

ΣΥΣΚ. 69   
392221

10-8 

1

2 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΟΥΒΕΡ (ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΥΤΑΛΙ-ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ) 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜ. 

ΣΥΣΚ. 20   
392221

10-8 

1

3 
ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΝΤΥΜΕΝΑ ΦΡΑΠΕ 1000 ΤΕΜ. ΣΥΣΚ. 23   

195200

00-7 

1

4 
ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΝΤΥΜΕΝΑ ΦΡΕΝΤΟ 1000 ΤΕΜ. ΣΥΣΚ. 26   

195200

00-7 

1

5 

ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΓΡΑΝΙΤΑΣ (ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ) 
ΝΤΥΜΜΕΝΑ 1000ΤΕΜ 

ΣΥΣΚ. 4   
195200

00-7 

1

6 
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΙΑ  1000 TEM  για  καφέ ή ρόφημα. ΣΥΣΚ. 15   

195200

00-7 

1

7 

ΚΑΠΑΚΙ ΠΙΠΙΛΑ 16 ΟΖ  100 ΤΕΜ. Ειδικό πλαστικό καπάκι 

κατάλληλο για τρόφιμα για ποτήρι 16 ΟΖ. 
ΣΥΣΚ. 41   

446183

50-3 

1

8 

ΚΑΠΑΚΙ ΠΙΠΙΛΑ 8-10 ΟΖ  100 ΤΕΜ. Ειδικό πλαστικό καπάκι 

κατάλληλο για ποτήρι 8-10 ΟΖ. 
ΣΥΣΚ. 58   

446183

50-3 

1

9 

ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΦΕ ΘΟΛΩΤΟ 100 ΤΕΜ ειδικό πλαστικό  καπάκι 

κατάλληλο για τρόφιμα για ποτήρι 350ml. 
ΣΥΣΚ. 440   

446183

50-3 

2

0 

Πλαστικό σκεύος μιας χρήσης για φούρνο μικροκυμάτων 
χωρητικότητας 1000ml. Συσκευασία 50 τεμ. 

ΣΥΣΚ 20   
195200

00-7 

2

1 

Πλαστικό σκεύος (μπολάκι) μιας χρήσης χωρητικότητας 

240ml. Συσκευασία 20τεμ. 
ΣΥΣΚ. 75   

195200

00-7 

2

2 

Καπάκια για πλαστικό σκεύος χωρητικότητας 240ml. 
Συσκευασία 20τεμ. 

ΣΥΣΚ. 75   
195200

00-7 

2

3 

Πλαστικό σκεύος (μπολάκι) μιας χρήσης χωρητικότητας 
640ml. Συσκευασία 80τεμ. 

ΣΥΣΚ 5   
195200

00-7 

2

4 

Καπάκια για πλαστικό σκεύος χωρητικότητας 640ml. 
Συσκευασία 80τεμ. 

ΣΥΣΚ 5   
195200

00-7 

2

5 

Πλαστικό σκεύος τροφίμων χωρητικότητας 750ml με 
καπάκι, για μικροκύματα. Συσκευασία 50ΤΜΧ 

ΣΥΣΚ 20   
195200

00-7 

2

6 

ΚΟΥΤΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΦΕ 2 ΘΕΣΕΩΝ  100 ΤΕΜ   χάρτινο 

κουτί 2 θέσεων για μεταφορά  ροφημάτων και 

αναψυκτικών 

ΣΥΣΚ. 3   
337720

00-2 

2

7 

ΚΟΥΤΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΦΕ 4 ΘΕΣΕΩΝ 100 ΤΕΜ  χάρτινο 

κουτί 4 θέσεων για μεταφορά  ροφημάτων και 

αναψυκτικών 

ΣΥΣΚ. 3   
337720

00-2 

2

8 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΒΕΖΙΤΑΛ ΚΑΡΟ 13CM X 21CM. Κατάλληλο για 

τρόφιμα. 
Kgr 20   

337720

00-2 

2

9 
ΟΔΟΝΤΟΓΛΥΦΙΔΕΣ  ΝΤΥΜΕΝΕΣ 1000 ΤΕΜ. ΣΥΣΚ. 4   

337117

30-3 

    
Σύνολο 

 (προ 
ΦΠΑ) 

  

    
ΦΠΑ 
24% 

  

    Σύνολο   
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 ΟΜΑΔΑ 6: ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ     

1 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΠΙΑΤΩΝ 3 ΤΕΜ  με 2 όψεις η μία με 

φίμπρα και σε διαστάσεις 12cmΧ7cmΧ2,7cm. Με 

ενσωματωμένο σύρμα (fibritex). 

ΤΕΜ 187   
398320

00-3 

2 
Πανάκια γενικής χρήσης με μικροΐνες 

ΤΕΜ 70   
395258

00-6 

3 

ΣΥΡΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ Σετ 3 ΤΕΜ από χοντρό 

ατσαλόμαλο για πλύσιμο πιάτων. Εξαιρετικής αντοχής, σε 

σπειροειδή μορφή, βάρους 15gr περίπου έκαστο. 

Συσκευασία με πλαστικό περίβλημα. 

ΣΥΣΚ. 77   
392200

00-0 

4 

ΣΥΡΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ  40gr 
σπόγγος, σε σπειροειδή µορφή, βάρους 15gr περίπου 
έκαστο. Συσκευασία σε πλαστικό περίβληµα, ανά 
τεµάχιο. 

ΤΕΜ 10   
392200

00-0 

5 

ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΕΣ  No 3 (τύπου Vetex). Πετσέτες 

απορροφητικές κουζίνας με μεγάλη απορροφητικότητα, 

διαστάσεων 21cm x 29cm ή 26,5cm X 25cm (Νο 3). 
ΤΕΜ 709   

395141

00-9 

6 

ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΕΣ  ρολό 14m. Πετσέτες απορροφητικές 

κουζίνας με μεγάλη απορροφητικότητα. Διαστάσεις 32cm 
Χ 14m. 

ΤΕΜ 8   
395258

00-6 

7 ΣΚΟΥΠΑ ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΜΕΓΑΛΗ. ΤΕΜ 56   
395141

00-9 

8 ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 32- 34 cm. ΤΕΜ 115   
392241

00-9 

9 

ΣΚΟΥΠΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ. Σκούπα μαγνητική με τρίχα (διπλή) 

από συνθετικό για να συγκρατεί τα σωματίδια σκόνης, 

οικιακής χρήσης Α' ποιότητας. 

ΤΕΜ 5   
395141

00-9 

1

0 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ANTAΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΗ ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΗ 
200 gr.  Σφουγγαρίστρα τύπου vettex, από βισκόζη, 

πολυεστέρα και πολυπροπυδένιο, με αντοχή στα αλκαλικά 

και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια κατά την τη 

χρήση της και να έχει μεγάλη απορροφητικότητα. Μέγεθος 

μεγάλη. 

ΤΕΜ 113   
398124

00-1 

1

1 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ  ΚΟΡΔΟΝΙ ΑΣΠΡΗ ΜΕ ΚΑΛΥΚΑ 
ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ 200 gr, με αντοχή στα αλκαλικά και όξινα 

καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια κατά την τη χρήση 

της και να έχει μεγάλη απορροφητικότητα. Μέγεθος 

μεγάλη. 

ΤΕΜ 12   
398124

00-1 

1

2 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΓΙΓΑΣ ΒΙΔΩΤΗ από ύφασμα 

απορροφητικό  ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ (τύπου vettex). Από βισκόζη, 

πολυεστέρα και πολυπροπυδένιο, με αντοχή στα αλκαλικά 

και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια κατά την τη 

χρήση της και να έχει μεγάλη απορροφητικότητα. Μέγεθος 

μεγάλη. 

ΤΕΜ 10   
398124

00-1 

1

3 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ  ΓΙΓΑΣ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 400 gr. 
Ανταλλακτικό για κοντάρι ΜΕ ΚΛΙΠΣ. Από ύφασμα 

απορροφητικό η νημάτινη βαμβακερή  400gr. 

ΤΕΜ 44   
398124

00-1 

1

4 

ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΛΟ. Κοντάρι απλό 

μεταλλικό 130εκ. 
ΤΕΜ 25   

392241

00-9 

1

5 

ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1,25m. Κοντάρια από 

αλουμίνιο, διαστάσεων 1,25cm X 0,28 cm. 
ΤΕΜ 52   

392241

00-9 

1

6 

ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1,2-1,3μ  για επαγγελματικές 
σφουγγαρίστρες (με κλιπς). 

ΤΕΜ 30   
398124

00-1 

1

7 

ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ πλαστικός 

χωρητικότητας 15-16lt με αποσπώμενο πλαστικό στίφτη 
ΤΕΜ 14   

392243

30-0 
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σφουγγαρίστρας. 

1

8 

Ανταλλακτικό στίφτη σφουγγαρίστρας, πλαστικό για 

κουβά στρογγυλό χωρητικότητας 15-16lt. 
ΤΕΜ 5   

398124

00-1 

1

9 

Καρότσι σφουγγαρίσματος μονό. Kαρότσι μεταλλικό με 
κουβά περίπου23L πλαστικό, πρέσα πλαστική και καλάθι 
απορρυπαντικών. 

ΤΕΜ 11   
398124

00-1 

2

0 

Σετ καροτσάκι σφουγγαρίσματος διπλό 2X23 λίτρων με 
πρέσα. Καρότσι – τρόλεϊ σφουγγαρίσματος διπλό με 
μεταλλικό σκελετό. 

ΤΕΜ 5   
398124

00-1 

2

1 

Πρέσα σφουγγαρίστρας  με μεταλλικό σκελετό, για 
καρότσι σφουγγαρίσματος και κουβά έως 30 λίτρα. 

ΤΕΜ 5   
398124

00-1 

2

2 

ΦΑΡΑΣΙΑ ΜΙΚΡΑ 26cm με χερούλι πλαστικό για εύκολη 
αποκομιδή απορριμμάτων. 

ΤΕΜ 6   
392243

50-6 

2

3 
ΦΑΡΑΣΙΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ. Φαράσι με κοντάρι 70cm x 26cm. ΤΕΜ 80   

392243

50-6 

2

4 

ΦΑΡΑΣΙΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΥΠΟΥ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ. Βαρέως 

τύπου για κήπους και δρόμους. Φαράσι πλαστικό 

ορθοστατικό μεγάλης αντοχής με κοντάρι ύψους 80εκ και 

μεγάλο κάδο για χώματα, φύλλα και μπάζα. 

ΤΕΜ 15   
392243

50-6 

2

5 

ΚΑΔΟΙ  ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ  40 Λίτρων,  Πλαστικός 

χωρητικότητας 40 λίτρων με καπάκι. 
ΤΕΜ 6   

349284

80-6 

2

6 

ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 6 
Λίτρων για χρήση σε χώρους wc. 

ΤΕΜ 42   
349284

80-6 

2

7 

ΚΑΛΑΘΙΑ 15 L ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ. Πλαστικό χωρητικότητας 15 

λίτρων με καπάκι. 
ΤΕΜ 180   

349284

80-6 

2

8 

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ  ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ. Πιγκάλ πλαστικό, με βάση, 

χρώματος άσπρου. 
ΤΕΜ 20   

398316

00-2 

2

9 

ΓΑΝΤΙΑ  ΚΟΥΖΙΝΑΣ για οικιακές εργασίες.  Από πλαστικό 

ανθεκτικό, άριστης ποιότητας, σε τέσσερα μεγέθη (S-M-L). 

σε συσκευασία από πλαστικό περίβλημα, ανά τεμάχιο. 

ΖΕΥΓ 300   
181410

00-1 

3

0 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ 100 TMX με πούδρα μιας χρήσης. Από 
latex υλικό , μίας χρήσης μεγάλης αντοχής, κατάλληλο για 

προφύλαξη της υγιεινής και ασφάλειας του χρήστη τους. 

Σε πακέτο χάρτινο 100 ζεύγη μεγέθους S, M,L. 

ΤΕΜ 245   
184243

00-1 

3

1 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ 100 TMX χωρίς πούδρα μιας χρήσης. 

Από latex υλικό , μίας χρήσης μεγάλης αντοχής, κατάλληλο 

για προφύλαξη της υγιεινής και ασφάλειας του χρήστη 

τους. Σε πακέτο χάρτινο 100 ζεύγη μεγέθους S, M,L. 

ΤΕΜ 100   
184243

00-0 

3

2 
ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΞΥΛΙΝΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 24 ΤΕΜ.) ΣΥΣΚ. 30   

445122

10-7 

    
Σύνολο 

 (προ 
ΦΠΑ) 

  

    
ΦΠΑ 
24% 

  

    Σύνολο  

 

       

 ΟΜΑΔΑ 7: ΓΚΑΖΑΚΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ      

1 
ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΓΚΑΖΑΚΙΑ βουτανίου 190gr, για καμινέτα, 

λάμπες και φλόγιστρα. 
ΤΕΜ 30   

397214

10-9 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ  ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 

[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 φορέαi1 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: ∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : 6127 

- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 & ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ, 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ,16121 

- Αρµόδιος για πληροφορίες: ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

- Τηλέφωνο: 2132010758 

- Ηλ. ταχυδροµείο: karagiorgi@kessariani.gr 

- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.kessariani.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 

- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του 
σχετικού CPV): Προμήθεια αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου, διάρκειας ενός έτους 
από την υπογραφή της σύμβασης, για τις ανάγκες του Δήμου Καισαριανής, των 
Σχολικών του Επιτροπών, του ΝΠΔΔ «Λεωνίδας Μανωλίδης», του ΝΠΙΔ Κ.Ε.ΔΗ.Κ & της 
Δομής « Κέντρου Κοινότητας» του Δήμου Καισαριανής 

- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: 6127 

- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [……] 

- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 
[……] 
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ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ 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 αρµόδιοι2 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδροµείο: 

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, 
µικρή ή µεσαία επιχείρηση3; 

 

Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονοµικός φορέας είναι 
προστατευόµενο εργαστήριο, «κοινωνική 
επιχείρηση»4 ή προβλέπει την εκτέλεση 
συµβάσεων στο πλαίσιο προγραµµάτων 
προστατευόµενης απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 
των εργαζοµένων µε αναπηρία ή 
µειονεκτούντων εργαζοµένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζοµένων µε 
αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων 
ανήκουν οι απασχολούµενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 
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[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας 
είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο 
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριµένων 
οικονοµικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναµο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει 
εθνικού συστήµατος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος µέρους, συµπληρώστε το µέρος 
V κατά περίπτωση, και σε κάθε 
περίπτωση συµπληρώστε και υπογράψτε 
το µέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονοµασία του 
καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης, 
κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα 
οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την 
κατάταξη στον επίσηµο κατάλογο5: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 
όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά περίπτωση 
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……]  

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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σύµβασης: 

ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση 
να προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα 
δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 
λάβει απευθείας µέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε 
κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συµµετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης 
από κοινού µε άλλους6; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους 
εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς. 

Εάν ναι:  
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α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία 
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα 
καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους 
οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν 
από κοινού στη διαδικασία σύναψης 
δηµόσιας σύµβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της 
συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τµήµατα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος 
ή των τµηµάτων για τα οποία 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 ΦΟΡΕΩΝ7  

 

                                    ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
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∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονοµικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει οποιοδήποτε µέρος της σύµβασης 
σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόµενων υπεργολάβων και το 
ποσοστό της σύµβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρµογή του 
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε 
τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας τµήµα της σύµβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 
συνολικής αξίας της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο 
(ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 

Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες8 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού: 

1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση9· 
2. δωροδοκία10,11· 
3. απάτη12· 
4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 

δραστηριότητες13· 
5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίας14· 
6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων15. 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονοµικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου16 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): 

[……][……][……][……]17 
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Εάν ναι, αναφέρετε18: 

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) ∆ιάρκεια 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): 

[……][……][……][……]19 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού 
(«αυτοκάθαρση»)20; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκαν21: 

[……] 
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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 έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 
την πληρωµή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης22, 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; ∆ιευκρινήστε: 

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 ;23 

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 
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[……] 
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): 24 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό 
παράπτωµα 

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων 
ή επαγγελµατικό παράπτωµα 

Απάντηση: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 
τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
και εργατικού δικαίου25; 

 

 

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 
καταστάσεις26 : 

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: 

- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους 

[] Ναι [] Όχι 
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οποίους ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα 
δύναται να εκτελέσει τη σύµβαση, 
λαµβανόµενης υπόψη της εφαρµοστέας 
εθνικής νοµοθεσίας και των µέτρων 
σχετικά µε τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσεις27 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας 
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα28; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 
µέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
που λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας 
συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς 
µε σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισµού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 
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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 συµφερόντων29, 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 σύµβασης30; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια31 
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 
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[….................] 

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  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε 
αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, 
την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως ∆ 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 
εγκατάστασής33; 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 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
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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: 

  

12) 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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∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

                             ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
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Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

                                 ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη 
Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 
σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαισε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονται47, 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 
δωρεάν48. 

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 ∆ήλώσης 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): [……]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) µίας (ενός) θα αναφέρεται 
το σύνολο αυτών 
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 2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται. 

3 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. 

4Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη ατόµων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων 
ατόµων. 

5Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

6Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος. 

7 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.” 

8Σύµφωνα 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.  

9Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 
καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

10Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

11Όπως 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/∆ΕΥ 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). 

12Κατά 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. 

13Όπως 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. 

14Όπως 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 
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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”. 

15Όπως 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/∆ΕΥ 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.". 

16Η 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 ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο 
καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

17Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

19Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

20Οικονοµικός 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)  

21Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που λήφθηκαν.  

22Στην 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).  

23Σηµειώνεται 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  

24Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

25Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης στις κείµενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύµβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

26. Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ 
(Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 

27 Άρθρο 73 παρ. 5. 

28Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να συµπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥ∆ 
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

29Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης. 

30Πρβλ άρθρο 48. 

31 Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό 
ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 
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32Για συµβάσεις έργου, η εκτιµώµενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ 
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10. 

33Όπως 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. 

34 Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  

35 Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  

36Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

37Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

38Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκµηρίωση εµπειρίας που 
υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

39Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκµηρίωση εµπειρίας που υπερβαίνει 
τα τρία έτη. 

40Πρέπει να απαριθµούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαµβάνει τόσο δηµόσιους όσο και 
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

41Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άµεσα στην επιχείρηση του 
οικονοµικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, όπως καθορίζεται στο µέρος II, 
ενότητα Γ, πρέπει να συµπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥ∆. 

42Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόµατός της από 
αρµόδιο επίσηµο οργανισµό της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

43Επισηµαίνεται 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 ΤΕΥ∆ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε µέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

44∆ιευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

45Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

46Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

47Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

48Υπό 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ                                                            



1 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(επωνυμία εταιρίας, διεύθυνση κτλ) 

Προς το Δήμο Καισαριανής 

Επιτροπή Διενέργειας  Διαγωνισμού 

& Αξιολόγησης  Αποτελέσματος. 

Ημερομηνία: __/__/2017  

  

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, 

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ», ΤΟΥ ΝΠΙΔ 

Κ.Ε.ΔΗ.Κ. & ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ. 

Αριθμός Πρωτ. Μελέτης: 6834/08.06.2017 

 
ΟΜΑΔΑ 1 

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
Σας υποβάλουμε την οικονομική προσφορά μας η οποία ισχύει και δεσμεύει την εταιρία μας μέχρι 

την __/__ /2017. 

(Σημείωση προς προμηθευτές: τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη 

ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού). 

   ΠΟΣΟΤΗΤΑ   

α/α ΥΛΙΚΟ ΕΙΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΑΞΙΑ (ΠΡΟ 

ΦΠΑ) 

  ΟΜΑΔΑ 1: ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ     

1 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ WC 45x55 

περίπου με όγκο 25 Λίτρα σε Ρολλό των 

100 ΤΕΜ. Απο Παρθένο υλικό 100% με 

αστεροειδές κλείσιμο στον πάτο για 

μεγαλύτερη ασφάλεια. Κατάλληλο για τους 

κάδους γραφείων  &  wc. 

ΣΥΣΚ. 1055   

2 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  με κορδόνι 

υψηλής ποιότητας και αντοχής για κάθε 

χρήση. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 70x100 περίπου, 100 

Λιτρων. Η συσκευασία  είναι ρολό των 

δέκα (10) Τεμάχιων. 

ΣΥΣΚ. 400   

3 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ υψηλής 

ποιότητας και αντοχής για κάθε χρήση με 

όγκο 60 Λίτρων. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 65X85  

περίπου 13 τεμάχια/κιλό 

Kgr 923   

4 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 80x110 

υψηλής ποιότητας και  αντοχής για κάθε 

χρήση για όγκο 140 Λίτρων  περίπου 7-8 

τεμάχια/κιλό 

Kgr 1435   

5 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ-ΤΣΑΝΤΕΣ (SUPER MARKET) No 

60, ΜΠΛΕ 38cm περιπου 145 τμχ/Kgr 
Kgr 40   

 
   

Σύνολο  

(προ ΦΠΑ) 
 

    ΦΠΑ 24%  

    Σύνολο  
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Η συνολική τιμή της προσφοράς μας, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  ανέρχεται στα : ……………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Να αναγραφεί ολογράφως η τιμή της προσφερόμενης έκπτωσης με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων). 

 
 

 

Καισαριανή, __/__/2016 

Ο προσφέρων 

 
 

(ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, σφραγίδα, υπογραφή) 



1 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(επωνυμία εταιρίας, διεύθυνση κτλ) 

Προς το Δήμο Καισαριανής 

Επιτροπή Διενέργειας  Διαγωνισμού 

& Αξιολόγησης  Αποτελέσματος. 

Ημερομηνία: __/__/2017  

  

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, 

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ», ΤΟΥ ΝΠΙΔ 

Κ.Ε.ΔΗ.Κ. & ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ. 

Αριθμός Πρωτ. Μελέτης: 6834/08.06.2017 

 
ΟΜΑΔΑ 2 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙΑ 
Σας υποβάλουμε την οικονομική προσφορά μας η οποία ισχύει και δεσμεύει την εταιρία μας μέχρι 

την __/__ /2017. 

(Σημείωση προς προμηθευτές: τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη 

ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού). 

 

 

   ΠΟΣΟΤΗΤΑ   

α/α ΥΛΙΚΟ ΕΙΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΑΞΙΑ (ΠΡΟ 

ΦΠΑ) 

      

 ΟΜΑΔΑ 2: ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙΑ     

1 

ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 1250 ml. Συμπυκνωμένο 

διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου, με 

καθαριστικές - απολυμαντικές ιδιότητες και 

περιεκτικότητα τουλάχιστον 4% κ.ο. σε ενεργό 

χλώριο (Na). Συσκευασία:Πλαστική φιάλη, πάνω 

στην οποία θα αναγράφονται οδηγίες χρήσεως 

και ασφάλειας. 

ΤΕΜ 60   

2 

ΧΛΩΡΙΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4L. Λευκαντικό και 

απολυμαντικό διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 

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

ευχάριστη και διακριτική οσμή, σε συσκευασία 

των 4 λίτρων και να αναγράφεται η ημερομηνία 

παραγωγής και λήξης. Επίσης η συσκευασία να 

διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσεως, οδηγίες 

προφύλαξης και αρ. άδειας κυκλοφορίας του 

προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

ΣΥΣΚ. 709   

3 

Χλωρίνη πολλαπλών χρήσεων σε ΣΠΡΕΥ, 

χωρητικότητας 750 ml, για απολύμανση και 

καθαριότητα. 

  35   

4 

ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ ΦΙΑΛΗ 500ml. Το 

υδροχλωρικό οξύ υδατικό διάλυμα του αέριου 

υδροχλωρίου με το οποίο έχει και τον ίδιο χημικό 

τύπο, HCl. Είναι ανόργανο ισχυρό οξύ, πολύ 

διαβρωτικό. 

ΤΕΜ 60   



2 

 

5 

ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 

ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ 4L. Υγρό καθαριστικό 

απορρυπαντικό χαμηλού αφρισμού κατάλληλο 

για όλες τις επιφάνειες που πλένονται. 

Κατάλληλο για επιφάνειες από:ξύλο, πλαστικό, 

ανοξείδωτο, φορμάϊκες, πλακάκια δαπέδου, 

μάρμαρα, τοίχους κ.λ.π. Δεν θα πρέπει να αφήνει 

ίζημα, να έχει ευχάριστη και διακριτική οσμή. Θα 

πρέπει να περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά 

min 5%, να περιέχει σαπούνι min 0,8% και να 

περιέχει διαλύτη min 4%. Πλαστική φιάλη 4 

λίτρων πάνω στην οποία θα αναγράφονται 

οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας. 

TEM 612   

6 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 750ml ΑΝΤΛΙΑ-

ΣΠΡΕΥ. Καθαριστικό απορρυπαντικό, κατάλληλο 

για όλες τις γυάλινες επιφάνειες που πλένονται, 

όπως τζάμια, βιτρίνες , παράθυρα, παρμπρίζ και 

τζάμια αυτοκινήτων κ.λ.π. Να απομακρύνει 

σκόνη, λεκέδες, στίγματα και δακτυλιές. Να μην 

αφήνει ίχνη, θαμπάδες και υπολείμματα. 

Συσκευασία σε πλαστική φιάλη με μηχανισμό 

ΣΠΡΕΥ. 

ΤΕΜ 135   

7 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 ΛΙΤΡΑ. 

Καθαριστικό απορρυπαντικό, κατάλληλο για όλες 

τις γυάλινες επιφάνειες που πλένονται, όπως 

τζάμια, βιτρίνες , παράθυρα, παρμπρίζ και τζάμια 

αυτοκινήτων κ.λ.π. Να απομακρύνει σκόνη, 

λεκέδες, στίγματα και δακτυλιές. Να μην αφήνει 

ίχνη, θαμπάδες και υπολείμματα. Συσκευασία σε 

πλαστική φιάλη με οδηγίες χρήσεως, οδηγίες 

προφύλαξης και αρ. Αδείας κυκλοφορίας του 

προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

TEM 121   

8 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΟ 500 ΓΡΑΜ. 

Καθαριστικό σε μορφή σκόνης για όλες τις 

επιφάνειες εσωτερικών χώρων, αρωματικό, να 

απομακρύνει δύσκολους ρύπους οργανικής και 

ανόργανης φύσης, λίπη . Να ξεπλένεται εύκολα 

και να μην προκαλεί φθορές στις επιφάνειες. Με 

επιφανειοδραστικές ουσίες, λεπτούς κόκκους και 

σάπωνες. 

ΤΕΜ 146   

9 

ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΟ 500 ML. 

Καθαριστικό σε μορφή κρέμας για όλες τις 

επιφάνειες εσωτερικών χώρων, παχύρρευστο, 

αρωματικό, να απομακρύνει δύσκολους ρύπους 

οργανικής και ανόργανης φύσης, λίπη. Να 

ξεπλένεται εύκολα και να μην προκαλεί φθορές 

στις επιφάνειες. Με επιφανειοδραστικές ουσίες, 

λεπτούς κόκκους και σάπωνες. 

TEM 250   



3 

 

10 

ΠΑΠΙ ΓΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑ 750 ml. Καθαριστικό σε υγρή 

μορφή να απομακρύνει δύσκολους ρύπους 

οργανικής και ανόργανης φύσης, λίπη. Υγρό 

καθαριστικό απορρυπαντικό χαμηλού αφρισμού 

κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες που χρήζουν 

σχετικής υγιεινής, συμπυκνωμένο με γυαλιστικά 

στοιχεία. Σε συσκευασία: Πλαστική φιάλη των 

750ml. 

ΤΕΜ 220   

11 
ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ WC Λεκάνης block 

1τεμ 30gr 
ΤΕΜ 200   

12 

Σπρευ απολύμανσης για πάγκους κουζίνας 

750ml. Με ενεργό Οξυγόνο. Να αντιμετωπίζει τη 

βρωμιά, το 99,9% των βακτηριδίων, 

συμπεριλαμβανομένου του E. coli και του ιού της 

γρίπης (H1N1). 

ΤΕΜ 20   

13 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΙΠΟΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ  

ΦΟΥΡΝΟΥΣ  ΚΑΙ ΕΣΤΙΕΣ 500mL.  Ισχυρό 

καθαριστικό υγρό που διαλύει τα καμμένα λίπη 

στη στιγμή από φούρνους, ταψιά, σκεύη 

κουζίνας. Ειδικής σύνθεσης αλκαλικό 

απορρυπαντικό υγρό. Αποτελεσματικό σε καμένα 

λίπη. 

ΤΕΜ 51   

14 
ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

500mL. 
ΤΕΜ 715   

15 

ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 2 ΛΙΤΡΩΝ. Περιέχει ενεργά 

συστατικά βιοδιασπώμενα ώστε να μην 

επιβαρύνει το υδάτινο περιβάλλον. 

Συσκευασμένο σε ειδικά μελετημένες 

συσκευασίες ώστε να είναι 100% ανακυκλώσιμες 

και ασφαλείς για το χρήστη, να είναι φιλικό με 

την επιδερμίδα, υποαλλεργικό και να μην 

προκαλεί ερεθισμούς , να προσφέρει απαλότητα 

στα ρούχα. Σε συσκευασία των 2lit. 

ΤΕΜ 400   

16 

ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 500ml  (Υγρό 

κρεμοσάπουνο με ουδέτερο PH, σε συσκευασία 

με αντλία 500ml, με γλυκερίνη και απαλά 

αρώματα). Τα συστατικά του στοιχεία να είναι 

οικολογικά και βιοδιασπώμενα. 

ΤΕΜ 101   

17 

ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 LT  (Υγρό 

κρεμοσάπουνο με ουδέτερο PH, σε 

επαγγελματική συσκευασία 4 λίτρων με 

γλυκερίνη και απαλά αρώματα). Τα συστατικά 

του στοιχεία να είναι οικολογικά και 

βιοδιασπώμενα. Συσκευασία 4L. 

ΤΕΜ 432   

18 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 125gr με αντλία. 

Απολυμαντικό-Βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, 

φυματιοκτόνο, ιοκτόνο,  ελεύθερο αλδεϋδών σε 

υγρή μορφή για την απολύμανσηι χέριού. 

Συσκευασία σε πλαστικό δοχείο με αντλία. 

ΤΕΜ 10   



4 

 

19 

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ 70% 

αιθυλική αλκοόλη, 1000ml. Συσκευασία φυάλης 

1000Ml με αντλία για άμεση χρήση. 

ΤΕΜ 135   

20 

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΠΛΕ 430 ml 93°.  

Συσκευασία περίπου 430ml, 93ο αλκοολικών 

βαθμών, για γενική χρήση. 

ΤΕΜ 12   

21 

ΛΟΣΙΟΝ  ΑΛΚΟΟΛΗΣ  500ml. Αλκοολούχα Λοσιόν 

95º.  Συσκευασία περίπου 500ml, για γενική 

χρήση. 

ΤΕΜ 50   

22 

ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4LT.  Υγρό απορρυπαντικό 

κατάλληλο για πλύσιμο πιάτων, ποτηριών, 

σκευών, κατσαρόλες και μαχαιροπήρουνα στο 

χέρι. Περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά 

συστατικά και γλυκερίνη. Να περιέχει ανιονικά 

επιφανειοδραστικά min 16% , μη ιονικά min 2%, 

NaOH min 8%, pH υδατικού διαλύματος 1%, 

ειδικής σύνθεσης που να βοηθά στον καθαρισμό 

ρύπων κάθε μορφής (τσάι, λίπη , αίμα καφές, 

αυγά κ.λ.π.).Τα δε συστατικά του στοιχεία να 

είναι οικολογικά και βιοδιασπώμενα. 

Συμπυκνωμένο, υψηλής περιεκτικότητας σε 

ενεργά συστατικά. Υψηλού σταθερού αφρισμού, 

ουδέτερου PH. 

TEM 386   

23 

ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 500ml με αντλία.  Υγρό 

απορρυπαντικό κατάλληλο για πλύσιμο πιάτων, 

ποτηριών, σκευών, κατσαρόλες και 

μαχαιροπήρουνα στο χέρι. Περιεκτικότητα σε 

πλούσια ενεργά συστατικά και γλυκερίνη. Να 

περιέχει ανιονικά επιφανειοδραστικά min 16% , 

μη ιονικά min 2%, NaOH min 8%, pH υδατικού 

διαλύματος 1%, ειδικής σύνθεσης που να βοηθά 

στον καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής (τσάι, λίπη , 

αίμα καφές, αυγά κ.λ.π.).Τα δε συστατικά του 

στοιχεία να είναι οικολογικά και βιοδιασπώμενα. 

Συμπυκνωμένο, υψηλής περιεκτικότητας σε 

ενεργά συστατικά. Υψηλού σταθερού αφρισμού, 

ουδέτερου PH. Διαθέτει πλαστική αντλία. 

ΤΕΜ 124   

24 

ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (ΣΥΣΚ. 30 

ΤΕΜ) Ταμπλέτες πιάτων, έχουν ειδική σύνθεση 

που απομακρύνουν και τους δυσκολότερους 

λεκέδες. Προσφέρει λάμψη στα ανοξείδωτα 

σκεύη. Προστατεύει το πλυντήριο από τα άλατα. 

ΤΕΜ 250   

25 

ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ  4 LT. Υγρό 

απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων, με ενεργά 

συστατικά που διαλύουν τα λίπη και τις 

πρωτεΐνες. Συσκευασία 4 λίτρων. 

TEM 75   

26 

ΥΓΡΟ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ  4 LT. 

Υγρό, με ειδική σύνθεση για να βοηθά το 

στέγνωμα και να προστατεύει το πλυντήριο, να 

περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά (4lt). 

TEM 65   



5 

 

27 

ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 54 

ΜΕΖΟΥΡΕΣ. Σκόνη πλυντηρίου, που να διαλύεται 

εύκολα και πλήρως, να εξασφαλίζει καθαριότητα 

και λάμψη στα ρούχα, να περιέχει ενεργά 

τασιενεργά συστατικά βιοδιασπώμενα ώστε να 

μην επιβαρύνει το υδάτινο περιβάλλον, να μην 

περιέχει βόριο και φωσφορικά. Να μην προκαλεί 

φθορές στις ίνες των ρούχων, να πλένει 

αποτελεσματικά και στους 30 βαθμούς . Να είναι 

σε χάρτινη συσκευασία όπου θα έχει οδηγίες 

χρήσης. 

ΤΕΜ 80   

    
Σύνολο 

(προ ΦΠΑ) 
 

    ΦΠΑ 24%  

    Σύνολο  

 
 

Η συνολική τιμή της προσφοράς μας, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  ανέρχεται στα : ……………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Να αναγραφεί ολογράφως η τιμή της προσφερόμενης έκπτωσης με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων). 

 
 

 

Καισαριανή, __/__/2016 

Ο προσφέρων 

 
 

(ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, σφραγίδα, υπογραφή) 



1 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(επωνυμία εταιρίας, διεύθυνση κτλ) 

Προς το Δήμο Καισαριανής 

Επιτροπή Διενέργειας  Διαγωνισμού 

& Αξιολόγησης  Αποτελέσματος. 

Ημερομηνία: __/__/2017  

  

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, 

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ», ΤΟΥ ΝΠΙΔ 

Κ.Ε.ΔΗ.Κ. & ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ. 

Αριθμός Πρωτ. Μελέτης: 6834/08.06.2017 

 
ΟΜΑΔΑ 3 
ΧΑΡΤΙΚΑ 

Σας υποβάλουμε την οικονομική προσφορά μας η οποία ισχύει και δεσμεύει την εταιρία μας μέχρι 

την __/__ /2017. 

(Σημείωση προς προμηθευτές: τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη 

ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού). 

 

   ΠΟΣΟΤΗΤΑ   

α/α ΥΛΙΚΟ ΕΙΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΑΞΙΑ (ΠΡΟ 

ΦΠΑ) 

      

 ΟΜΑΔΑ 3: ΧΑΡΤΙΚΑ     

1 

ΧEIΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΛΕΥΚΗ Ζ-Ζ. ΚΙΒΩΤΙΟ 4000 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ. Χαρτοπετσέτες ζικ-ζακ, 200 

φύλλων, λευκές επαγγελματικού τύπου. 

Μαλακή και απορροφητική από καθαρή 

χαρτομάζα από 100% λευκασμένο χημικό 

πολτό. Δίφυλλη γκοφρέ διαστάσεων 25cm X 

23cm με απόκλιση +/- 5%. Σε συσκευασία 

πακέτου με πλαστικό περίβλημα. Κιβώτιο με 

20 πακέτα x200φύλλα (4000φύλλα ανά 

κιβώτιο). 

ΚΙΒ 84   

2 

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 24x24 

ΛΕΥΚΕΣ ΜΑΛΑΚΕΣ. Από λευκασμένο 

πρωτογενή χημικό πολτό 90% και μηχανικό 

10% (με απόκλιση +/- 10%). Διάσταση: 24cm 

X24cm με απόκλιση +/- 5%. Συσκευασία με 

πλαστικό περίβλημα σε χαρτοκιβώτιο.%. Σε 

συσκευασία πακέτου με πλαστικό 

περίβλημα. Κιβώτιο με 20 πακέτα 

x200φύλλα (4000φύλλα ανά κιβώτιο). 

ΚΙΒ 21   

3 

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ 14CM 

X14CM 100 ΤΕΜ. Από λευκασμένο 

πρωτογενή χημικό πολτό 90% και μηχανικό 

10% (με απόκλιση +/- 10%). Διάσταση: 14cm 

X14cm με απόκλιση +/- 5%. Συσκευασία με 

πλαστικό περίβλημα 

ΣΥΣΚ. 250   



2 

 

4 

ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ 100 ΤΕΜ. Χαρτομάντιλα 

δίφυλλα, από λευκασμένο χαρτοπολτό 

100%, κουτί των 100τμχ. 

ΤΕΜ 700   

5 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΥΚΟ 26m περίπου (12 

TEMAXIA). Απορροφητικά από 100% 

λευκασμένο πολτό, (με απόκλιση +/- 10%), 

διπλό φύλλο, γκοφρέ ή λείο, των 150gr το 

κάθε ρολό, με απόκλιση + /- 10%. 

Συσκευασία σε πλαστικό περίβλημα των 12 

ρολών. 

ΣΥΣΚ 932   

6 

ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1000gr. 

Δίφυλλο/Γκοφρέ. Μέτρα: 100. Βάρος 

ρολού: 950gr (±5% )Χαρτί κουζίνας από 

100% λευκασμένο χαρτοπολτό.  Extra 

απορροφητικό και ανθεκτικό ρολό χαρτιού 

κατάλληλο για όλες της εργασίες σπιτιού και 

επιχείρησης. Δεν αφήνει χνούδι. 

ΤΕΜ 1520   

7 

ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ σε διάσταση 22Χ14. 

Συσκευασία 3 τεμαχίων των 72 

μωρομαντηλα η κάθε μία. Αντισηπτικά 

απολυμαντικά  με χαμομήλι για βρέφη. 

Υποαλλεργικό προϊόν 100%, με ουδέτερο PH, 

χωρίς οινόπνευμα. 

ΣΥΣΚ 360   

8 

ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΑ 1m Χ1m ΛΕΥΚΟ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 150 ΤΕΜ.  ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ 

1,00Μ Χ 1,00Μ. Τραπεζομάντιλα χάρτινα με 

πλαστική επένδυση στο κάτω μέρος σε 

συσκευασία των 150 τεμαχίων. 

TEM 30   

    
Σύνολο 

(προ ΦΠΑ) 
 

    ΦΠΑ 24%  

    Σύνολο  

 
 

Η συνολική τιμή της προσφοράς μας, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  ανέρχεται στα : ……………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Να αναγραφεί ολογράφως η τιμή της προσφερόμενης έκπτωσης με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων). 

 
 

 

Καισαριανή, __/__/2016 

Ο προσφέρων 

 
 

(ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, σφραγίδα, υπογραφή) 



1 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(επωνυμία εταιρίας, διεύθυνση κτλ) 

Προς το Δήμο Καισαριανής 

Επιτροπή Διενέργειας  Διαγωνισμού 

& Αξιολόγησης  Αποτελέσματος. 

Ημερομηνία: __/__/2017  

  

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, 

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ», ΤΟΥ ΝΠΙΔ 

Κ.Ε.ΔΗ.Κ. & ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ. 

Αριθμός Πρωτ. Μελέτης: 6834/08.06.2017 

 
ΟΜΑΔΑ 4 

ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΑ, ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ κ.α. 
Σας υποβάλουμε την οικονομική προσφορά μας η οποία ισχύει και δεσμεύει την εταιρία μας μέχρι 

την __/__ /2017. 

(Σημείωση προς προμηθευτές: τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη 

ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού). 

 

 

   ΠΟΣΟΤΗΤΑ   

α/α ΥΛΙΚΟ ΕΙΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΑΞΙΑ (ΠΡΟ 

ΦΠΑ) 

      

 ΟΜΑΔΑ 4: ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΑ, ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ κ.α.     

1 

ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 80m x 29cm με κόφτη. Κλασικό 

αλουμινόχαρτο να προστατεύει αποτελεσματικά 

τα τρόφιμά από το φως και τις οσμές . Σε ρολό των 

80 μέτρων x 39cm αλουμινίου υψηλής αντοχής και 

ποιότητας να διαθέτει το ιδανικό πάχος για να μη 

σκίζεται και να μην τσακίζει, να χρησιμοποιείται 

και από τις δύο πλευρές ματ και γυαλιστερή. 

TEM 110   

2 

ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 8Μ. Λαδόχαρτο, χαρτί 

ψησίματος. Να διαθέτει εξαιρετικές 

αντικολλητικές ιδιότητες και μεγάλες αντοχές σε 

υψηλές θερμοκρασίες (μέχρι και 200οC. 50 μέτρα 

Χ 38 εκατοστά. Προστατεύει τα φαγητά καθώς δεν 

κολλάει πάνω τους κατά το ψήσιμο. 

TEM 66   

3 

ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 100m X 30 cm 

Συσκευασίας Τροφίμων.  Ιδανική για τη 

συντήρηση των τροφίμων μέσα και έξω από το 

ψυγείο. Να διαθέτει μεγάλη ελαστικότητα και 

εφαρμόζει σε όλα τα σκεύη, να είναι κατάλληλη 

για επαφή με όλα τα τρόφιμα, ακόμη και σε 100% 

αμιγές λίπος, να είναι κατάλληλη για χρήση στην 

κατάψυξη σε θερμοκρασίες έως-30°C. 

Διαστάσεων 45cm σε συσκευασία των 100μ. 

ΤΕΜ 81   

4 
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΡΟΛΛΑ 1500m x 35 cm 

Συσκευασίας Τροφίμων. 
ΤΕΜ 10   

5 
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 

ΔΙΑΦΑΝΟ διαστάσεις 24cm X 40cm. 
Kgr 10   



2 

 

Πολυαιθυλενίου HDPE. 

6 
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (POLYBAG) ΔΙΑΦΑΝΟ 

διαστάσεις 24cm X 35cm. Συσκευασία 50τεμ 
ΤΕΜ 20   

7 
Τσέρκι για σακούλάκια τροφίμων 10cm πακέτο 

1000τεμ. 
ΣΥΣΚ. 3   

    
Σύνολο 

(προ ΦΠΑ) 
 

    ΦΠΑ 24%  

    Σύνολο  

 
 

 

 

 

 

Η συνολική τιμή της προσφοράς μας, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  ανέρχεται στα : ……………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Να αναγραφεί ολογράφως η τιμή της προσφερόμενης έκπτωσης με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων). 

 
 

 

Καισαριανή, __/__/2016 

Ο προσφέρων 

 
 

(ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, σφραγίδα, υπογραφή) 



1 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(επωνυμία εταιρίας, διεύθυνση κτλ) 

Προς το Δήμο Καισαριανής 

Επιτροπή Διενέργειας  Διαγωνισμού 

& Αξιολόγησης  Αποτελέσματος. 

Ημερομηνία: __/__/2017  

  

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, 

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ», ΤΟΥ ΝΠΙΔ 

Κ.Ε.ΔΗ.Κ. & ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ. 

Αριθμός Πρωτ. Μελέτης: 6834/08.06.2017 

 
ΟΜΑΔΑ 5 

ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΚΑΦΕ & ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ. 
Σας υποβάλουμε την οικονομική προσφορά μας η οποία ισχύει και δεσμεύει την εταιρία μας μέχρι 

την __/__ /2017. 

(Σημείωση προς προμηθευτές: τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη 

ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού). 

 

 

   ΠΟΣΟΤΗΤΑ   

α/

α 
ΥΛΙΚΟ ΕΙΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ

Η ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ

Η ΑΞΙΑ  

(ΠΡΟ 

ΦΠΑ) 

      

 

ΟΜΑΔΑ 5: ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

& ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΦΕ & ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ.    

1 
ΠΟΤΗΡΙ ΧΑΡΤΙΝΟ ΖΕΣΤΟΥ 12 ΟΖ ΤΕΜ 50. Ποτήρια 

χάρτινα 2πλής επίστρωσης για ζεστά ροφήματα. 
ΣΥΣΚ. 340   

2 
ΠΟΤΗΡΙ ΧΑΡΤΙΝΟ ΖΕΣΤΟΥ 4 ΟΖ ΤΕΜ 100. Ποτήρια 

χάρτινα 2πλής επίστρωσης για ζεστά ροφήματα. 
ΣΥΣΚ. 210   

3 
ΠΟΤΗΡΙ ΧΑΡΤΙΝΟ ΖΕΣΤΟΥ 8 ΟΖ ΤΕΜ 50. Ποτήρια 

χάρτινα 2πλής επίστρωσης για ζεστά ροφήματα. 
ΣΥΣΚ. 680   

4 

ΠΟΤΗΡΙ ΝΕΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ 250 ML 50 

ΤΕΜ. Ποτήρια πλαστικά νερού μεγάλα, ποτήρια 

από (πολυεστέρα) PET, 250ml , κατάλληλο για 

τρόφιμα, μη τοξικό, σε συσκευασία των 50τμχ. Με 

θερμική αντοχή μέχρι 120 βαθμούς Κελσίου. 

ΣΥΣΚ. 2570   

5 

ΠΟΤΗΡΙ ΦΡΑΠΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 350 ML 50 ΤΕΜ. 

Ποτήρια πλαστικά των 350ml 12 ΟΖ σε 

συσκευασία των 50 τεμαχίων. 

ΣΥΣΚ. 960   

6 

ΠΙΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΑ 20 ΤΕΜ. Πλαστικό 

πιάτο στρογγυλό, μίας χρήσης, κατάλληλο για 

τρόφιμα, μη τοξικά Πακέτο των 20τμχ. 

ΣΥΣΚ. 210   

7 

ΠΙΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑ 20 ΤΕΜ. Πλαστικό 

πιάτο στρογγυλό, μίας χρήσης, κατάλληλο για 

τρόφιμα, μη τοξικά Πακέτο των 20τμχ. 

ΣΥΣΚ. 210   

8 

ΠΙΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΑ 20 ΤΕΜ. Πλαστικό 

πιάτο στρογγυλό, μίας χρήσης, κατάλληλο για 

τρόφιμα, μη τοξικά. Πακέτο των 20τμχ. 

ΣΥΣΚ. 383   



2 

 

9 
ΚΟΥΤΑΛΙΑ/ΠΙΡΟΥΝΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜ. 
ΣΥΣΚ. 520   

10 
ΚΟΥΤΑΛΙΑ/ΠΙΡΟΥΝΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜ. 
ΣΥΣΚ. 165   

11 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΟΥΒΕΡ (ΠΙΡΟΥΝΙ-ΜΑΧΑΙΡΙ-

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜ. 
ΣΥΣΚ. 69   

12 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΟΥΒΕΡ (ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΥΤΑΛΙ-

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜ. 
ΣΥΣΚ. 20   

13 ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΝΤΥΜΕΝΑ ΦΡΑΠΕ 1000 ΤΕΜ. ΣΥΣΚ. 23   

14 ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΝΤΥΜΕΝΑ ΦΡΕΝΤΟ 1000 ΤΕΜ. ΣΥΣΚ. 26   

15 
ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΓΡΑΝΙΤΑΣ (ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ) 

ΝΤΥΜΜΕΝΑ 1000ΤΕΜ 
ΣΥΣΚ. 4   

16 ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΙΑ  1000 TEM  για  καφέ ή ρόφημα. ΣΥΣΚ. 15   

17 
ΚΑΠΑΚΙ ΠΙΠΙΛΑ 16 ΟΖ  100 ΤΕΜ. Ειδικό πλαστικό 

καπάκι κατάλληλο για τρόφιμα για ποτήρι 16 ΟΖ. 
ΣΥΣΚ. 41   

18 
ΚΑΠΑΚΙ ΠΙΠΙΛΑ 8-10 ΟΖ  100 ΤΕΜ. Ειδικό 

πλαστικό καπάκι κατάλληλο για ποτήρι 8-10 ΟΖ. 
ΣΥΣΚ. 58   

19 
ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΦΕ ΘΟΛΩΤΟ 100 ΤΕΜ ειδικό πλαστικό  

καπάκι κατάλληλο για τρόφιμα για ποτήρι 350ml. 
ΣΥΣΚ. 440   

20 

Πλαστικό σκεύος μιας χρήσης για φούρνο 

μικροκυμάτων χωρητικότητας 1000ml. 

Συσκευασία 50 τεμ. 

ΣΥΣΚ 20   

21 
Πλαστικό σκεύος (μπολάκι) μιας χρήσης 

χωρητικότητας 240ml. Συσκευασία 20τεμ. 
ΣΥΣΚ. 75   

22 
Καπάκια για πλαστικό σκεύος χωρητικότητας 

240ml. Συσκευασία 20τεμ. 
ΣΥΣΚ. 75   

23 
Πλαστικό σκεύος (μπολάκι) μιας χρήσης 

χωρητικότητας 640ml. Συσκευασία 80τεμ. 
ΣΥΣΚ 5   

24 
Καπάκια για πλαστικό σκεύος χωρητικότητας 

640ml. Συσκευασία 80τεμ. 
ΣΥΣΚ 5   

25 

Πλαστικό σκεύος τροφίμων χωρητικότητας 

750ml με καπάκι, για μικροκύματα. Συσκευασία 

50ΤΜΧ 

ΣΥΣΚ 20   

26 

ΚΟΥΤΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΦΕ 2 ΘΕΣΕΩΝ  100 ΤΕΜ   

χάρτινο κουτί 2 θέσεων για μεταφορά  

ροφημάτων και αναψυκτικών 

ΣΥΣΚ. 3   

27 

ΚΟΥΤΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΦΕ 4 ΘΕΣΕΩΝ 100 ΤΕΜ  

χάρτινο κουτί 4 θέσεων για μεταφορά  

ροφημάτων και αναψυκτικών 

ΣΥΣΚ. 3   

28 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΒΕΖΙΤΑΛ ΚΑΡΟ 13CM X 21CM. 

Κατάλληλο για τρόφιμα. 
Kgr 20   

29 ΟΔΟΝΤΟΓΛΥΦΙΔΕΣ  ΝΤΥΜΕΝΕΣ 1000 ΤΕΜ. ΣΥΣΚ. 4   

    
Σύνολο 

(προ ΦΠΑ) 
 

    ΦΠΑ 24%  

    Σύνολο  
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Η συνολική τιμή της προσφοράς μας, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  ανέρχεται στα : ……………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Να αναγραφεί ολογράφως η τιμή της προσφερόμενης έκπτωσης με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων). 

 
 

 

Καισαριανή, __/__/2016 

Ο προσφέρων 

 
 

(ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, σφραγίδα, υπογραφή) 



1 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(επωνυμία εταιρίας, διεύθυνση κτλ) 

Προς το Δήμο Καισαριανής 

Επιτροπή Διενέργειας  Διαγωνισμού 

& Αξιολόγησης  Αποτελέσματος. 

Ημερομηνία: __/__/2017  

  

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, 

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ», ΤΟΥ ΝΠΙΔ 

Κ.Ε.ΔΗ.Κ. & ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ. 

Αριθμός Πρωτ. Μελέτης: 6834/08.06.2017 

 
ΟΜΑΔΑ 6 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Σας υποβάλουμε την οικονομική προσφορά μας η οποία ισχύει και δεσμεύει την εταιρία μας μέχρι 

την __/__ /2017. 

(Σημείωση προς προμηθευτές: τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη 

ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού). 

 

   ΠΟΣΟΤΗΤΑ   

α/α ΥΛΙΚΟ ΕΙΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΑΞΙΑ (ΠΡΟ 

ΦΠΑ) 

      

 ΟΜΑΔΑ 6: ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ    

1 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΠΙΑΤΩΝ 3 ΤΕΜ  με 2 όψεις η μία 

με φίμπρα και σε διαστάσεις 12cmΧ7cmΧ2,7cm. 

Με ενσωματωμένο σύρμα (fibritex). 

ΤΕΜ 187   

2 Πανάκια γενικής χρήσης με μικροΐνες ΤΕΜ 70   

3 

ΣΥΡΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ Σετ 3 ΤΕΜ από 

χοντρό ατσαλόμαλο για πλύσιμο πίατων. 

Εξαιρετικής αντοχής, σε σπειροειδή μορφή, 

βάρους 15gr περίπου έκαστο. Συσκευασία με 

πλαστικό περίβλημα. 

ΣΥΣΚ. 77   

4 

ΣΥΡΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ 
 40gr σπόγγος, σε σπειροειδή µορφή, βάρους 
15gr περίπου έκαστο. Συσκευασία σε πλαστικό 
περίβληµα ανά τεµάχιο. 

ΤΕΜ 10   

5 

ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΕΣ  No 3 (τύπου Vetex). Πετσέτες 

απορροφητικές κουζίνας με μεγάλη 

απορροφητικότητα, διαστάσεων 21cm x 29cm ή 

26,5cm X 25cm (Νο 3). 

ΤΕΜ 709   

6 

ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΕΣ  ρολό 14m. Πετσέτες 

απορροφητικές κουζίνας με μεγάλη 

απορροφητικότητα. Διαστάσεις 32cm Χ 14m. 

ΤΕΜ 8   

7 ΣΚΟΥΠΑ ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΜΕΓΑΛΗ. ΤΕΜ 56   

8 ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 32- 34 cm. ΤΕΜ 115   

9 

ΣΚΟΥΠΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ. Σκούπα μαγνητική με τρίχα 

(διπλή) από συνθετικό για να συγκρατεί τα 

σωματίδια σκόνης, οικιακής χρήσης Α' ποιότητας. 

ΤΕΜ 5   

10 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ANTAΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΗ 

ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΗ 200 gr.  Σφουγγαρίστρα τύπου 
ΤΕΜ 113   



2 

 

vettex, από βισκόζη, πολυεστέρα και 

πολυπροπυδένιο, με αντοχή στα αλκαλικά και 

όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια κατά 

την τη χρήση της και να έχει μεγάλη 

απορροφητικότητα. Μέγεθος μεγάλη. 

11 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ  ΚΟΡΔΟΝΙ ΑΣΠΡΗ ΜΕ ΚΑΛΥΚΑ 

ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ 200 gr, με αντοχή στα αλκαλικά και 

όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια κατά 

την τη χρήση της και να έχει μεγάλη 

απορροφητικότητα. Μέγεθος μεγάλη. 

ΤΕΜ 12   

12 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΓΙΓΑΣ ΒΙΔΩΤΗ από ύφασμα 

απορροφητικό  ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ (τύπου vettex). Από 

βισκόζη, πολυεστέρα και πολυπροπυδένιο, με 

αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να 

μην αφήνει χνούδια κατά την τη χρήση της και να 

έχει μεγάλη απορροφητικότητα. Μέγεθος μεγάλη. 

ΤΕΜ 10   

13 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ  ΓΙΓΑΣ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 400 gr. 

Ανταλλακτικό για κοντάρι ΜΕ ΚΛΙΠΣ. Από ύφασμα 

απορροφητικό η νημάτινη βαμβακερή  400gr. 

ΤΕΜ 44   

14 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΛΟ. Κοντάρι 

απλό μεταλλικό 130εκ. 
ΤΕΜ 25   

15 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1,25m. Κοντάρια 

από αλουμίνιο, διαστάσεων 1,25cm X 0,28 cm. 
ΤΕΜ 52   

16 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1,2-1,3μ  για 

επαγγελματικές σφουγγαρίστρες (με κλιπς). 
ΤΕΜ 30   

17 

ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ πλαστικός 

χωρητικότητας 15-16lt με αποσπώμενο πλαστικό 

στίφτη σφουγγαρίστρας. 

ΤΕΜ 14   

18 
Ανταλλακτικό στίφτη σφουγγαρίστρας, πλαστικό 

για κουβά στρογγυλό χωρητικότητας 15-16lt. 
ΤΕΜ 5   

19 

Καρότσι σφουγγαρίσματος μονό. Καρότσι 

μεταλλικό με κουβά περίπου23L πλαστικό, πρέσα 

πλαστική και καλάθι απορρυπαντικών. 

ΤΕΜ 11   

20 

Σετ καροτσάκι σφουγγαρίσματος διπλό 2X23 

λίτρων με πρέσα. Καρότσι – τρόλεϊ 

σφουγγαρίσματος διπλό με μεταλλικό σκελετό. 

ΤΕΜ 5   

21 

Πρέσα σφουγγαρίστρας  με μεταλλικό σκελετό, 

για καρότσι σφουγγαρίσματος και κουβά έως 30 

λίτρα. 

ΤΕΜ 5   

22 
ΦΑΡΑΣΙΑ ΜΙΚΡΑ 26cm με χερούλι πλαστικό για 

εύκολη αποκομιδή απορριμμάτων. 
ΤΕΜ 6   

23 
ΦΑΡΑΣΙΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ. Φαράσι με κοντάρι 70cm 

x 26cm. 
ΤΕΜ 80   

24 

ΦΑΡΑΣΙΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΥΠΟΥ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ. 

Βαρέως τύπου για κήπους και δρόμους. Φαράσι 

πλαστικό ορθοστατικό μεγάλης αντοχής με 

κοντάρι ύψους 80εκ και μεγάλο κάδο για χώματα, 

φύλλα και μπάζα. 

ΤΕΜ 15   

25 
ΚΑΔΟΙ  ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ  40 Λίτρων,  Πλαστικός 

χωρητικότητας 40 λίτρων με καπάκι. 
ΤΕΜ 6   

26 ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΜ 42   
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6 Λίτρων για χρήση σε χώρους wc. 

27 
ΚΑΛΑΘΙΑ 15 L ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ. Πλαστικό 

χωρητικότητας 15 λίτρων με καπάκι. 
ΤΕΜ 180   

28 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ  ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ. Πιγκάλ πλαστικό, με 

βάση, χρώματος άσπρου. 
ΤΕΜ 20   

29 

ΓΑΝΤΙΑ  ΚΟΥΖΙΝΑΣ για οικιακές εργασίες.  Από 

πλαστικό ανθεκτικό, άριστης ποιότητας, σε 

τέσσερα μεγέθη (S-M-L). σε συσκευασία από 

πλαστικό περίβλημα, ανά τεμάχιο. 

ΖΕΥΓ 300   

30 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ 100 TMX με πούδρα μιας 

χρήσης. Από latex υλικό , μίας χρήσης μεγάλης 

αντοχής, κατάλληλο για προφύλαξη της υγιεινής 

και ασφάλειας του χρήστη τους. Σε πακέτο χάρτινο 

100 ζεύγη μεγέθους S, M,L. 

ΤΕΜ 245   

31 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ 100 TMX χωρίς πούδρα μιας 

χρήσης. Από latex υλικό , μίας χρήσης μεγάλης 

αντοχής, κατάλληλο για προφύλαξη της υγιεινής 

και ασφάλειας του χρήστη τους. Σε πακέτο χάρτινο 

100 ζεύγη μεγέθους S, M,L. 

ΤΕΜ 100   

32 ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΞΥΛΙΝΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 24 ΤΕΜ.) ΣΥΣΚ. 30   

    
Σύνολο 

(προ ΦΠΑ) 
 

    ΦΠΑ 24%  

    Σύνολο  

 
 

Η συνολική τιμή της προσφοράς μας, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  ανέρχεται στα : ……………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Να αναγραφεί ολογράφως η τιμή της προσφερόμενης έκπτωσης με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων). 

 
 

 

Καισαριανή, __/__/2016 

Ο προσφέρων 

 
 

(ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, σφραγίδα, υπογραφή) 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(επωνυμία εταιρίας, διεύθυνση κτλ) 

Προς το Δήμο Καισαριανής 

Επιτροπή Διενέργειας  Διαγωνισμού 

& Αξιολόγησης  Αποτελέσματος. 

Ημερομηνία: __/__/2017  

  

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, 

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ», ΤΟΥ ΝΠΙΔ 

Κ.Ε.ΔΗ.Κ. & ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ. 

Αριθμός Πρωτ. Μελέτης: 6834/08.06.2017 

 
ΟΜΑΔΑ 7 

ΓΚΑΖΑΚΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 
Σας υποβάλουμε την οικονομική προσφορά μας η οποία ισχύει και δεσμεύει την εταιρία μας μέχρι 

την __/__ /2017. 

(Σημείωση προς προμηθευτές: τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη 

ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού). 

 

   ΠΟΣΟΤΗΤΑ   

α/α ΥΛΙΚΟ ΕΙΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 

(ΠΡΟ ΦΠΑ) 

      

 ΟΜΑΔΑ 7: ΓΚΑΖΑΚΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ     

1 

ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΓΚΑΖΑΚΙΑ 

βουτανίου 190gr, για καμινέτα, 

λάμπες και φλόγιστρα. 

ΤΕΜ 30   

    
Σύνολο (προ 

ΦΠΑ) 
 

    ΦΠΑ 24%  

    Σύνολο  

 
 

Η συνολική τιμή της προσφοράς μας, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  ανέρχεται στα : ……………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Να αναγραφεί ολογράφως η τιμή της προσφερόμενης έκπτωσης με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων). 

 
 

 

Καισαριανή, __/__/2016 

Ο προσφέρων 

 
 

(ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, σφραγίδα, υπογραφή) 



Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η  

Οικονοµική  Επιτροπή.  

 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

 

Εγκρίνει την µελέτη τεχνικών προδιαγραφών , τους όρους διακήρυξης για την 

Προµήθεια αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου ,διάρκειας ενός έτους από την 

υπογραφή της σύµβασης , για τις ανάγκες του ∆ήµου Καισαριανής ,των σχολικών 

επιτροπών , του ΝΠ∆∆ «Λεωνίδας Μανωλίδης », του ΝΠΙ∆  Κ.Ε.∆Η.Κ & της ∆οµής 

«Κέντρου Κοινότητας» του ∆ήµου Καισαριανής", (προϋπολογισµού 60.232,28€ 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α) καθώς και την διάθεση της σχετικής πίστωσης. 
 

 

 

Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  

                                                                        1.Πολυχρονάκης Συµεών  

                                                                        2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

                                                                        3.Γεωργοπούλου  Κανέλα 

                                                                        4. Περρής Ιωάννης 

                                                                        5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 

                                                                        6. Καµπάκας Αντώνιος 

 

 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ 

                                                                                  Καισαριανή       19/06/2017 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

 

                                                   Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

                                                        ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ    

 

 


