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Μοσχάτο,
Αρ. Πρωτ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
∆ιεύθυνση: Κοραή 36 & Αγ. Γερασίµου
Πληροφορίες: Ε. Κατσαντώνη
Τηλ.: 213-2019632-637

14/12/2017
29396

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ

(ΠΕΡΙΛΗΨΗ)
∆ΗΜΟΣΙΕΥΤΕΑ :
ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 181.404,69 € ΜΕ Φ.Π.Α. 24%

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και
ειδικότερα της παρ 9εδ.β του άρθρου 209.
3. Το Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρµογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
4. Το Π.∆.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α).
5. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.
45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
7. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εµπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής
Νοµοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-072013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ.
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
12. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
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13. Το Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»
14. Τη διάταξη της παραγράφου 16 άρθρου 47 Ν.4472/17 µε βάση την οποία η δηµοσίευση της
προκήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ αντικαθιστά την υποχρέωση δηµοσίευσης στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων
∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης η οποία παύει να ισχύει λόγω έκδοσης
της Υ.Α 57654/22.5.2017 ( ΦΕΚ 1781/23.5.2017 τ.Β )
15. Την µε αρ. 57654/22.5.2017 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ.Β’ ) «Ρύθµιση
των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης.
16. Την µε αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»
17. Την αριθµ. 158/16 Απόφαση Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-2016): Έγκριση
«Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης» (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16
(Α΄147) για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
18. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑ∆ΗΣΥ (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίες συµπλήρωσης
Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/16
19. Τις διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345-374) Ν.4412/16 που διέπουν τις διαφορές που
αναφύονται από πράξεις η παραλήψεις, οι οποίες εκδίδονται η συντελούνται µετά την
26/6/2017 καθώς και τις διατάξεις του Π.∆ 39/17 «Κανονισµός εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)»
20. Το πρωτογενές αίτηµα
«17REQ002163209».

του

«∆ΗΜΟΥ»,

που

καταχωρήθηκε

στο

ΚΗΜ∆ΗΣ,

µε

Α∆ΑΜ

21. Το πρωτογενές αίτηµα του Ν.Π.∆.∆. «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ», που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ
µε Α∆ΑΜ «17REQ001727563».
22. Το πρωτογενές αίτηµα του Ν.Π.Ι.∆. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ», που καταχωρήθηκε στο
ΚΗΜ∆ΗΣ µε Α∆ΑΜ «17REQ001963698».
23. Το πρωτογενές αίτηµα του Ν.Π.∆.∆. «∆ΟΠΑΚΑ», που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε Α∆ΑΜ
«17REQ001700780».
24. Το πρωτογενές αίτηµα του Ν.Π.∆.∆. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α’/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ», που
καταχωρήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε Α∆ΑΜ «17REQ001729380».
25. Το πρωτογενές αίτηµα του Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β’/ΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ», που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε Α∆ΑM «17REQ001728842».
26. Την υπ’ αρ. 86/2017 µελέτη του Τµήµατος Προµηθειών
27. Την υπ΄ αρ. 316/2017 απόφαση ∆.Σ. περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισµού
28. Την µε αριθµό 349/2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, (Α∆Α:ΨΟΗΑΩΚΡ-ΨΒΝ), µε την
οποία:
•

εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης

•

εγκρίθηκε η υπ’ αρ. 86/2017 µελέτη

•

καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού

•

συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (σύµφωνα µε το άρθρο 221 του Ν.
4412/2016 και ιδίως την παρ. 3).

29. Την Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ), υπ’ αρ. 610/2017 για τον Κ.Α. 10.6635
(εγκεκριµένο αίτηµα).
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∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό, που αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ», µε κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής, προϋπολογισµού
181.404,69€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%, για τα έτη 2017, 2018 και 2019.
Η δαπάνη θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους και αναλύεται ως εξής:
Για το ∆ΗΜΟ προϋπολογισµού 24.214,72 € θα βαρύνει:
• τον Κ.Α. 10.6635 οικ. έτους 2017 µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» µε το ποσό των 214,72 €
• τον Κ.Α. 10.6635.0002 οικ. έτους 2018 µε το ποσό των 14.000,00 €
• τον Κ.Α. 10.6635.0002 οικ. έτους 2019 µε το ποσό των 10.000,00 €
Για το ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ προϋπολογισµού
• τον Κ.Α. 15.6634 οικ. έτους 2017 µε το ποσό
• τον Κ.Α. 15.6634 οικ. έτους 2018 µε το ποσό
• τον Κ.Α. 15.6634 οικ. έτους 2019 µε το ποσό

9.998,24 € θα βαρύνει:
των 5.000,00 €
των 2.500,00 €
των 2.498,24 €

Για την ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ προϋπολογισµού 7.671,89 € θα βαρύνει:
• τον Κ.Α. 88-64-08 οικ. έτους 2017 µε το ποσό των 100,00 €
• τον Κ.Α. 88-64-08 οικ. έτους 2018 µε το ποσό των 3.099,45 €
• τον Κ.Α. 88-64-08 οικ. έτους 2019 µε το ποσό των 4.472,44 €
Για το ∆.Ο.Π.Α.Κ.Α. προϋπολογισµού
• τον Κ.Α. 10.6634.0001 οικ. έτους
• τον Κ.Α. 10.6634.0001 οικ. έτους
• τον Κ.Α. 10.6634.0001 οικ. έτους

33.799,67 € θα βαρύνει:
2017 µε το ποσό των 2.000,00 €
2018 µε το ποσό των 16.000,00 €
2019 µε το ποσό των 15.799,67 €

Για την ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α'/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ προϋπολογισµού 52.476,68 €, θα
βαρύνει τις πιστώσεις των οικ. ετών 2017, 2018 & 2019.
Για την ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β'/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ προϋπολογισµού 53.243,49 € θα
βαρύνει τις πιστώσεις των οικ. ετών 2017, 2018 & 2019.
Η παρούσα σύµβαση υποδιαιρείται στις ακόλουθες οµάδες:
ΟΜΑ∆Α Α’: ∆ΗΜΟΣ
CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

39830000-9

Προϊόντα καθαρισµού

33771000-5

Προϊόντα υγιεινής από
χαρτί
Σκούπες και βούρτσες και
άλλα είδη για την οικιακή
Καθαριότητα
Σάκοι και τσάντες
αποβλήτων και
απορριµµάτων από
πολυαιθυλένιο

39224300-1

19640000-4

Κ.Α
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ

10.6635
10.6635.0002

3

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ (€)

Φ.Π.Α.
24%

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

19.528,00

4.686,72

24.214,72
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ΟΜΑ∆Α Β’: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
CPV
39224300-1

33760000-5

39830000-9
19640000-4

Κ.Α
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σκούπες και βούρτσες και
άλλα είδη για την οικιακή
Καθαριότητα
Χαρτί υγείας,
χαρτοµάντιλα, πετσέτες
χειρός και χαρτοπετσέτες
Προϊόντα καθαρισµού

15.6634

Φ.Π.Α.
24%

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

8.063,10

1.935,14

9.998,24

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ(€)

Φ.Π.Α.
24%

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

1.484,88

7.671,89

Σάκοι και τσάντες
αποβλήτων και
απορριµµάτων από
πολυαιθυλένιο

ΟΜΑ∆Α Γ’: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
CPV
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ
39830000-9
Προϊόντα καθαρισµού
88-64-08

ΟΜΑ∆Α ∆’: ∆ΟΠΑΚΑ
CPV
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
39830000-9

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ(€)

Προϊόντα καθαρισµού

Κ.Α
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ
10.6634.0001

6.187,01

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ (€)
27.257,80

ΟΜΑ∆Α Ε’: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
CPV
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
ΚΑΘΑΡΗ
ΕΤΩΝ
ΑΞΙΑ (€)
90919300-5
Υλικά καθαριότητας
19640000-4

Σάκοι και τσάντες
αποβλήτων και
απορριµµάτων από
πολυαιθυλένιο

2017
2018
2019

42.319,90

ΟΜΑ∆Α ΣΤ’: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
CPV
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
ΚΑΘΑΡΗ
ΕΤΩΝ
ΑΞΙΑ (€)
90919300-5
Υλικά καθαριότητας
42.938,30
19640000-4
Σάκοι και τσάντες
2017
αποβλήτων και
2018
απορριµµάτων από
2019
πολυαιθυλένιο

4

Φ.Π.Α.
24%

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

6.541,87

33.799,67

Φ.Π.Α.
24%
10.156,77

Φ.Π.Α.
24%
10.305,19

ΣΥΝΟΛΟ
(€)
52.476,68

ΣΥΝΟΛΟ
(€)
53.243,49
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Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 146.294,11 € πλέον ΦΠΑ (24%)
35.110,58 €, ήτοι συνολικού προϋπολογισµού 181.404,69 €.
Η διάρκεια της κάθε σύµβασης (∆ήµου ή Νοµικού Προσώπου του) ορίζεται
ηµεροµηνία υπογραφής της.

σε δύο (2) έτη από την

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ της υπ’ αρ. 86/2017 µελέτης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’.

δίδεται

στον

Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς,
βάσει
τιµής (χαµηλότερη τιµή), µε συµπλήρωση του εντύπου τιµολογίου προσφοράς από τους
υποψηφίους αναδόχους.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη ως και τα
παραρτήµατά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο µέρος:
1.

ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

2.

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

3.

ΕΝΤΥΠA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

4.

ΤΕΥ∆

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’

Κανένας υποψήφιος δε µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ
µέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά µε τους όρους του παρόντος διαγωνισµού.
Επισηµαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέµενων ερωτηµάτων υποψήφιων συµµετεχόντων στο
διαγωνισµό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία
µας σε όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συµµετοχής µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες
πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισµού µε τροποποίηση ή
µη των όρων και προδιαγραφών της ∆ιακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισµού ή της
υπαναχώρησης της από τις εν λόγω υπηρεσίες σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση
καταβολής αποζηµίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους.
Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιµασία ή/και υποβολή των Προσφορών από τους
Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόµατος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή δε
φέρει καµία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.
Η παρούσα ∆ιακήρυξη
• Θα αναρτηθεί:
1. στον Ιστότοπο του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr. (περίληψη)
2. στην Ιστοσελίδα του ∆ήµου www.dimosmoschatou-tavrou.gr
3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Γενικής Γραµµατείας
Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
• Θα δηµοσιευθεί
1. Στον Ελληνικό Τύπο
Τα τεύχη του διαγωνισµού είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ και
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου www.dimosmoschatou-tavrou.gr.
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της ∆ιακήρυξης παρέχονται από το Τµήµα Προµηθειών της
∆ιεύθυνσης
Οικονοµικών
τηλ:
213-2019632,
-637
fax:
210-9416154.
Email:
athinagr@0144.syzefxis.gov.gr, katsantoni@0144.syzefxis.gov.gr, etriadafillaki@0144.syzefxis.gov.gr
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Συνοπτικά Στοιχεία
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

∆ιεύθυνση Οικονοµικών, τµήµα προµηθειών

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανοικτός ηλεκτρονικός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει
τιµής

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΥΛΗ

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΩΡΑ

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ
Πέµπτη 11-01-2018 και ώρα 15:00 µ.µ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΙ
ΩΡΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Τετάρτη 17-01-2018 και ώρα 10:00 π.µ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ
∆ΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΑ

ΚΩ∆ΙΚΟΙ CPV

39224300-1, 33771000-5, 39830000-9, 19640000-4,
33760000-5, 90919300-5

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

1.Εγγύηση συµµετοχής, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1%
της εκτιµώµενης αξίας χωρίς Φ.Π.Α. (άρθρο 20 περ. α της
διακήρυξης)
2.Εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό
5% της αξίας της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α. (άρθρο 20 περ. β της
διακήρυξης)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ

181.404,69 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

180 ηµέρες

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

∆ύο (2) έτη από την υπογραφή της σύµβασης
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ
ΑΡΘΡΟ
ΑΡΘΡΟ
ΑΡΘΡΟ
ΑΡΘΡΟ
ΑΡΘΡΟ
ΑΡΘΡΟ
ΑΡΘΡΟ
ΑΡΘΡΟ
ΑΡΘΡΟ
ΑΡΘΡΟ
ΑΡΘΡΟ
ΑΡΘΡΟ
ΑΡΘΡΟ
ΑΡΘΡΟ
ΑΡΘΡΟ
ΑΡΘΡΟ
ΑΡΘΡΟ
ΑΡΘΡΟ
ΑΡΘΡΟ
ΑΡΘΡΟ
ΑΡΘΡΟ
ΑΡΘΡΟ
ΑΡΘΡΟ
ΑΡΘΡΟ
ΑΡΘΡΟ

1ο:
2ο:
3ο:
4ο:
5ο:
6ο:
7ο:
8ο:
9ο:
10ο:
11ο:
12ο:
13ο:
14ο:
15ο:

Χρόνος, τόπος και τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισµού

Τεύχη διακήρυξης
Γλώσσα διαδικασίας
∆ικαίωµα συµµετοχής
Συµπληρωµατικές πληροφορίες- ∆ιευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισµού
Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα
Λόγοι αποκλεισµού
Περιεχόµενα προσφορών
Κριτήρια επιλογής
Προσφερόµενη τιµή
Χρόνος ισχύος των προσφορών
Συµπλήρωση- αποσαφήνιση δικαιολογητικών
Απόρριψη προσφορών
∆ηµοσίευση
Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών- Ανακήρυξη προσωρινού
αναδόχου
16ο: Πρόσκληση προσωρινού αναδόχου για υποβολή δικαιολογητικών
17ο: Κρίση αποτελεσµάτων του διαγωνισµού
18ο: Κατακύρωση – Σύναψη συµφωνητικού
19ο: ∆ιάρκεια ισχύος της σύµβασης
20ο: Εγγυήσεις
21ο: Εκτέλεση της σύµβασης
22ο: ∆ιοικητικές προσφυγές- Ενστάσεις- Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου - Κυρώσεις
23ο: Μονοµερής λύση της σύµβασης
24ο: Παραλαβή- Τρόπος πληρωµής- Κρατήσεις
25ο: ∆ιαδικασία επίλυσης διαφορών
26ο: Λοιποί όροι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: Η ΥΠ’ ΑΡ. 86/2017 ΜΕΛΕΤΗ
- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
- ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
- ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
- ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** (επισυνάπτεται ως παράρτηµα Γ’)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄:

ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄:

ΤΕΥ∆
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1ο: Χρόνος, τόπος και τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισµού
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέχρι την καταληκτική
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο,
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 15 της ΥΑ 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924Β) Απόφασης του
Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών: 11-01-2018 και ώρα 15:00 µ.µ.
Ηµεροµηνία αποσφράγισης προσφορών: 17-01-2018 και ώρα 10:00 π.µ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστηµα.
Προσφορές υποβάλλονται για µία ή περισσότερες ή για το σύνολο των οµάδων της προµήθειας, µε την
προϋπόθεση ότι θα αφορούν το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων της κάθε οµάδας.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος
βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο
9 της
ΥΑ 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924Β/2-6-2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και
Ανάπτυξης ¨Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ).
Οι προσφορές κατατίθενται σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε το Ν.4412/2016 (Α΄ 147) ιδίως τα άρθρα
36 και 37 και την µε αρ. 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924Β/2-6-2017) Υπουργική Απόφαση του Υπουργού
Οικονοµίας και Ανάπτυξης ¨Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)¨.
ΑΡΘΡΟ 2ο: Τεύχη διακήρυξης
Τα τεύχη διακήρυξης τα οποία αποτελούν συµβατικά στοιχεία της προµήθειας κατά σειρά ισχύος είναι:
α) η παρούσα διακήρυξη
β) η µελέτη
γ) τα έντυπα οικονοµικών προσφορών
δ) το Τ.Ε.Υ.∆
ΑΡΘΡΟ 3ο: Γλώσσα διαδικασίας
Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε
άλλες γλώσσες, συνολικά ή µερικά. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τµηµάτων των εγγράφων της
σύµβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις
ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και 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.∆. και 53 του
Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή
τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά
αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο
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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.∆. και 53 του Κώδικα
περί ∆ικηγόρων.
«Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από µετάφρασή τους επικυρωµένη στην
ελληνική γλώσσα, είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας, είτε από πρόσωπο
κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο».
Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή µη – µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο
µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική.
Η επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή (έγγραφη και προφορική), καθώς και µεταξύ αυτής και του
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να
διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του µε την αναθέτουσα αρχή, µε τον ορισµό και
την παρουσία διερµηνέων.
ΑΡΘΡΟ 4ο: ∆ικαίωµα συµµετοχής
α. ∆εκτοί στο διαγωνισµό
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα:
• στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της Ένωσης,
• σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
• σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία περί ∆ηµόσιων Συµβάσεων, Σ∆Σ,
(Ν. 2513/1997, Α΄139), 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
Ι της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
• 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, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη παρούσα διακήρυξη.
Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση ενώσεων για τα µέλη τους.
Οι οικονοµικοί φορείς οι οποίοι, δυνάµει της νοµοθεσίας του κράτους - µέλους στο οποίο είναι
εγκατεστηµένοι, έχουν δικαίωµα να παρέχουν τη συγκεκριµένη υπηρεσία δεν απορρίπτονται µε
µοναδική αιτιολογία το γεγονός ότι, δυνάµει της νοµοθεσίας του κράτους - µέλους στο οποίο
πραγµατοποιείται η ανάθεση της σύµβασης, θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νοµικά πρόσωπα. Στις
διαδικασίες σύναψης συµβάσεων µπορούν να συµµετέχουν ενώσεις οικονοµικών φορέων,
συµπεριλαµβανοµένων των προσωρινών συµπράξεων. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από
ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα
και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί
µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.
β. Εγγραφή οικονοµικών φορέων –υποβολή προσφορών
Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή
υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας την
κατωτέρω διαδικασία εγγραφής:
Οι οικονοµικοί φορείς, αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας συστήµατος και από τον σύνδεσµο «Εγγραφείτε ως
οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και
αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούµενοι ως εξής:
 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε
χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα
TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση,
εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από την αρµόδια ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Υποστήριξης του
ΕΣΗ∆ΗΣ.
 Οι οικονοµικοί φορείς –χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν
ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον
αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων
που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του
χρήστη από την αρµόδια ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Υποστήριξης του ΕΣΗ∆ΗΣ.
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 Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη
Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας:
 είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική.
 είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική,
στην οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο,
προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές
αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία.
Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψηφίους χρήστες
ηλεκτρονικά µέσω του
Συστήµατος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.
Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την
εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει
σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του
λογαριασµού του.
Οι προσφορές και οι αιτήσεις συµµετοχής υπογράφονται ψηφιακά από τον οικονοµικό φορέα ή, σε
περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών.
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται ψηφιακά 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 κάθε µέλους της ένωσης, συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
ΑΡΘΡΟ 5ο : Συµπληρωµατικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του
διαγωνισµού
Τα σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της
∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών
πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς,
σε όσους δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο
ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου .pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει
να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο
είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται.
Οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης
σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά
δικαιολογητικά το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας που έχει οριστεί για την
παραλαβή των προσφορών.

ΑΡΘΡΟ 6ο: Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που
παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες
διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, και του Π.∆
28/15 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία».
ΑΡΘΡΟ 7ο: Λόγοι αποκλεισµού

Από το διαγωνισµό αποκλείονται:
1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016.
Ειδικότερα, αποκλείονται από το ∆ιαγωνισµό υποψήφιοι, όταν έχει εκδοθεί σε βάρος τους καταδικαστική
απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
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α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή 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),
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/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ 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, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αµετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγουµένου εδαφίου αφορά :
• Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
(IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές.
• Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα
τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
• στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
• σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων εδαφίων
αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους.
2. Αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης οποιοσδήποτε οικονοµικός
φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:
α) Γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή
διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι
εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή/και
β) Μπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του
όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονοµικός φορέας είναι
Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Η
παρούσα παράγραφος παύει να εφαρµόζεται όταν ο οικονοµικός φορέας 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
γ) γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του
οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης
της προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής:
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τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την
υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
• δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.
Οι παραπάνω κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ.
•

3. Επίσης αποκλείονται:
α) Υποψήφιοι που έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί 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.
4412/16,
β) Υποψήφιοι που τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους
δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια
διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου,
γ) Υποψήφιοι που συνήψαν συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση
του ανταγωνισµού,
δ) Υποψήφιοι που έχουν 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,
ε) Υποψήφιοι που έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να
προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρµογή του άρθρου 79 του Ν.4412/16,
στ) Υποψήφιοι που επιχειρούν να επηρεάσουν µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσουν εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους
αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχουν εξ αµελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,
ζ) Υποψήφιοι που έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω
την ακεραιότητα τους.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν
οικονοµικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν
είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων.

ΑΡΘΡΟ 8ο: Περιεχόµενο προσφορών

Τα περιεχόµενα των ηλεκτρονικών φακέλων της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
Α) Ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά» και
Β) Ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά»
Α) Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η
εγγύηση συµµετοχής και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά
καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριµένα:
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1. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Οι συµµετέχοντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως επί ποινή αποκλεισµού, τα
εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:
α) το
Τυποποιηµένο έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆) του άρθρου 79 παρ 4
του
Ν.4412/16, προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς δεν βρίσκονται σε µία
από τις καταστάσεις του άρθρου 7 της παρούσας διακήρυξης, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της
διακήρυξης (Παράρτηµα ∆) και συµπληρώνεται ώστε να δηλώνονται από τους οικονοµικούς φορείς οι
σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται από τη διακήρυξη και τα σχετικά πεδία του.
Το ανωτέρω Τυποποιηµένο έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆) υπογράφεται ψηφιακά και
υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους υποψήφιους αφού συµπληρωθεί.
Σηµείωση: Υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥ∆. Κατά την υποβολή του Τ.Ε.Υ.∆ είναι δυνατή µε µόνη την
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων
αποκλεισµού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 για το σύνολο των
φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν και ότι ο οικονοµικός φορέας δεν
βρίσκεται στις καταστάσεις του άρθρου 7 της παρούσας διακήρυξης.
Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόµιµος
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το
χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο
να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία
σύναψης σύµβασης.
β) εγγύηση συµµετοχής, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 20 της διακήρυξης

2. Τεχνική Προσφορά
Στον (υπό) φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται
ηλεκτρονικά τα κάτωθι: Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε
µορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά
υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει
σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον
απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά
υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Σηµείωση: Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων
και δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται
να προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε τη παρ 1 ν. 4250/2014.
Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά: η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, τα πρωτότυπα
έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς
και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille), κλπ.
∆εν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα
ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου σε σφραγισµένο φάκελο.
Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκοµισθούν εντός της προαναφερόµενης προθεσµίας των
τριών (3) εργασίµων ηµερών, η ηλεκτρονική προσφορά του υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται και
αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισµού. Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό
Φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή
εµπορικά απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών.
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Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), εκλαµβάνονται ως υποβληθέντα απλά
φωτοαντίγραφα.
Β) Οικονοµική Προσφορά
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του
προσφέροντα. Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο
«Οικονοµική Προσφορά». Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε
µορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά
υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει
σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον η
οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του
συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

ΑΡΘΡΟ 9ο: Κριτήρια επιλογής
Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, απαιτείται οι
οικονοµικοί φορείς να είναι εγγεγραµµένοι στο σχετικό επαγγελµατικό µητρώο που τηρείται στο κράτος
εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι
εγγεγραµµένοι στο οικείο Βιοτεχνικό η Εµπορικό Επιµελητήριο µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους
σε αυτό και το ειδικό τους επάγγελµα. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα του παραρτήµατος ΧΙ του
Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016.
Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο προσφέρων απαιτείται να δηλώνει στο αντίστοιχο πεδίο του ΤΕΥ∆ ότι πληροί τις απαιτήσεις που
σχετίζονται µε τα απαιτούµενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσηµα ινστιτούτα ποιότητας ή
υπηρεσίες αναγνώρισης ικανοτήτων.

ΑΡΘΡΟ 10ο: Προσφερόµενη τιµή
Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε ευρώ. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν κρατήσεις που ισχύουν. Η τιµή
της προσφοράς είναι δεσµευτική για τον διαγωνιζόµενο µέχρι και την οριστική παραλαβή της προµήθειας.
Αποκλείεται αναθεώρηση της τιµής προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν της τιµής της
προσφοράς του. Ο ΦΠΑ επί τοις εκατό (%), στον οποίο υπάγεται η προµήθεια σε οποιαδήποτε χρονική
στιγµή, βαρύνει το ∆ήµο ή τα Νοµικά του Πρόσωπα.
∆εν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών. ∆εν επιτρέπονται προσφορές µεγαλύτερες
από τον προϋπολογισµό της υπηρεσίας ή αρνητικές εκπτώσεις.
ΑΡΘΡΟ 11ο: Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζοµένους εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες από την
επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από αυτόν που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρο 97 παρ.1 Ν.4412/16).
Η παράταση της ισχύος της προσφοράς µπορεί να λαµβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα
ίσο µε την προβλεπόµενη αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. 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
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συνεχίζεται µε όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς (άρθρο
97 παρ.4 Ν.4412/16).
ΑΡΘΡΟ 12ο: Συµπλήρωση – αποσαφήνιση δικαιολογητικών
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους
προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που
έχουν υποβάλει, µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή
συµπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, δεν λαµβάνεται υπόψη (άρθρο 102, παρ.1, Ν.4412/16).
Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα
τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη µονογραφών,
διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα συσκευασίας και σήµανσης του φακέλου και των υποφακέλων των
προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από
την ορολογία των εγγράφων της σύµβασης, που δεν επιφέρουν έννοµες συνέπειες ως προς το περιεχόµενό
τους, ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία, πληµµελής σήµανση αντιγράφων που εκδίδονται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), µεταφράσεων και λοιπών
πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δοµής των εγγράφων της προσφοράς από τα
υποδείγµατα, υποχρεωτικά ή µη, που θεσπίζονται µε νόµο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της
σύµβασης. Η συµπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια
µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση µε τους όρους της διακήρυξης, αλλά
µόνο τη διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµη και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν
ήδη υποβληθεί (άρθρο 102, παρ.2, Ν.4412/16).
Η διευκρίνιση ή η συµπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση µεταχείριση των οικονοµικών
φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή µεταχείριση συγκεκριµένου οικονοµικού φορέα στη διαδικασία
ανάθεσης της δηµόσιας σύµβασης (άρθρο 102, παρ.3, Ν.4412/16).
Η επιτροπή διαγωνισµού µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, µέσα σε εύλογη
προθεσµία η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης
της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν
περιέχει ασάφειες ήσσονος σηµασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά
σφάλµατα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι µπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να
έχει ως αποτέλεσµα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέµιτο
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στη συγκεκριµένη προσφορά σε σχέση µε τις λοιπές (άρθρο 102, παρ.4,
Ν.4412/16).
Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1
έως 4, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισµός του από τη διαδικασία, λόγω
ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς (άρθρο 102, παρ.5, Ν.4412/16).
ΑΡΘΡΟ 13ο: Απόρριψη προσφορών
Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού του άρθρου 8 «Περιεχόµενο Προσφορών» που θα διαπιστωθεί µετά από
έλεγχο, θα συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.
Προσφορά που ορίζει µικρότερο από το ζητούµενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 14ο : ∆ηµοσίευση
Η Αναθέτουσα αρχή θα µεριµνήσει για τα ακόλουθα:
• τη δηµοσίευση της περίληψης της διακήρυξης στις προβλεπόµενες εφηµερίδες,
• την ανάρτηση της περίληψης στη ∆ιαύγεια,
• την ανάρτηση της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου,
• την καταχώρηση της διακήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆.Σ.)
και στο Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ).
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Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο (παρ. 3, άρθρο 4 του ν. 3548/2007 όπως προστέθηκε µε το
άρθρο 46 του Ν.3801/09).
ΑΡΘΡΟ 15 ο : Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών -Ανακήρυξη προσωρινού
αναδόχου
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο
σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την
ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται
αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών (υπό) φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά».
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το στάδιο ελέγχου των ηλεκτρονικών (υπό) φακέλων
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά» οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται (άρθρο 100, παρ.2, Ν.4412/16).
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω
των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά», σε ηµεροµηνία
και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων.
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο) φακέλων των τεχνικών προσφορών, οι
συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που
αποσφραγίστηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, οι
προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίστηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση
στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίστηκαν προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των τιµών που
προσφέρθηκαν.
Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή
επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η
κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρµοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων
(άρθρο 90 παρ. 1 Ν. 4412/16).
Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
η οποία κοινοποιείται µέσω του συστήµατος στους συµµετέχοντες και ανακηρύσσεται
ο
προσωρινός ανάδοχος.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύµφωνα µε τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV
(άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.∆ 39/17 «Κανονισµός εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)».
Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
ΑΡΘΡΟ 16ο:

Πρόσκληση προσωρινού αναδόχου για υποβολή δικαιολογητικών

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η επιτροπή διαγωνισµού ειδοποιεί ηλεκτρονικά µέσω του
συστήµατος τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση «προσωρινό ανάδοχο»,
να υποβάλει εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74) των δικαιολογητικών, όπως καθορίζονται στο παρόν άρθρο, ως
αποδεικτικά στοιχεία για την πλήρωση των κριτηρίων της µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού και της
πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.
Ο οικονοµικός φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υποβάλλει µέσω του
Συστήµατος τα δικαιολογητικά που περιγράφονται ως κατωτέρω στο παρόν άρθρο. Με την
παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το Σύστηµα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται από τον προσφέροντα εντός (3) εργασίµων
ηµερών
από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 Ν.4250/14) στην αρµόδια υπηρεσία.
Η Οικονοµική Επιτροπή µπορεί να απαιτεί τα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις και τα λοιπά αποδεικτικά
µέσα που αναφέρονται στις παραγράφους 2,4 και 5 του άρθρου 80 και στο Παράρτηµα ΧΙΙ του
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Προσαρτήµατος Α΄ του Ν. 4412/16 (Α΄147) ως απόδειξη της µη ύπαρξης λόγων αποκλεισµού, όπως
αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής, σύµφωνα µε το άρθρο
75 του ίδιου νόµου.
H αναθέτουσα αρχή δέχεται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονοµικός φορέας δεν εµπίπτει σε καµία
από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/16, όπως περιγράφονται στο άρθρο
7 της παρούσας:



ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:
1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει, ότι
δεν έχουν εις βάρος τους αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα
της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι:
Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήµατα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της
δόλιας χρεοκοπίας.
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι
συµµετέχοντες θα πρέπει να προσκοµίσουν τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.
Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως:
• Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
(IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές.
• Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα
τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
• στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
• σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων εδαφίων
αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους.
2) Πιστοποιητικό έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό
πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης η δεν τελούν υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή η από δικαστήριο η δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού η δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες η δεν βρίσκονται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές
διατάξεις νόµου
3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι
είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε
αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι
της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης.
5) Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα ως ακολούθως :
α. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:
• Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία καθώς και τις µεταβολές
του.
• Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων :
Εφόσον συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, απαιτείται συµβολαιογραφικό
πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε
δηµόσια αρχή
β. ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες
Νοµιµοποιητικά έγγραφα νοµικών προσώπων ως ακολούθως :

 µε τη µορφή Ανωνύµου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (ΕΠΕ) :
•

Το τηρούµενο στην αρµόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον
καταστατικό της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό εταιρείας,
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•


•
•

Βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να
προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν µεταβολές που έχουν επέλθει στο
νοµικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, µε ανάλογη µνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ.
µε τη µορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ ή Ι.Κ.Ε)
Το συµφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και το
τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας.
Πιστοποιητικό περί µεταβολών της εταιρείας από την αρµόδια αρχή.
Παραστατικά εκπροσώπησης νοµικών προσώπων ως ακολούθως :
• Πρακτικά αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.), απόφαση των
διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσµεύοντος φυσικού
προσώπου ή οργάνου, κάθε προσφέροντος για την έγκριση συµµετοχής του στο διαγωνισµό, για
τον ορισµό του νοµίµου εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο διαγωνισµό (εκτός
εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη
που έχει δηµοσιευθεί κατά τις κείµενες διατάξεις).
• Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκοµίζεται το ιδιωτικό συµφωνητικό σύστασης της
κοινοπραξίας.
• Σε περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή
απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. η Ι.Κ.Ε)

 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά.
Σηµειώνεται ειδικά ότι:
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή
πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις, δύναται να
αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση
από υπεύθυνη δήλωση 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. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση
θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν
συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.


ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ:
• Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες,
• Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.

 ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συµµετέχει στην Ένωση.
6) Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να δηλώνουν στο αντίστοιχο πεδίο του ΤΕΥ∆ ότι πληροί τις απαιτήσεις που
σχετίζονται µε τα απαιτούµενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσηµα Ινστιτούτα ποιότητας ή
υπηρεσίες αναγνώρισης ικανοτήτων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ - ΜΕΛΕΤΗ 86/2017–«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ»).

7) Πιστοποιητικό-Βεβαίωση από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής ή µη επιβολής προστίµου που
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την
ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής».
Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά 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 ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα
αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο
όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες (παρ 2 άρθρου 103 Ν.4412/16).
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι:
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α) τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016, είναι ψευδή ή ανακριβή,
β) ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών,
γ) από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η
µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, ή η πλήρωση µιας ή
περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
Τότε απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε
το άρθρο 72, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν
οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που
απορρίφθηκε.
Η διαδικασία µαταιώνεται εάν κανένας από τους προσφέροντες:
- δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση (παρ. 3 άρθρου 103 Ν.4412/16).
- δεν προσκόµισε ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα έγγραφα και δικαιολογητικά (παρ. 4 άρθρου
103 Ν.4412/16 ).
- δεν απέδειξε ότι πληροί τα κριτήρια (παρ. 5 άρθρου 103 Ν.4412/16).
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από το
αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας κατά τα ανωτέρω, είτε για την
κατακύρωση της σύµβασης.
Το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών, επικυρώνεται µε την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 (παρ.
6 άρθρου 103 Ν.4412/16). Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης και στις διατάξεις του
Ν.4412/16 (παρ. 7 άρθρου 103 Ν.4412/16).
ΑΡΘΡΟ 17ο: Κρίση αποτελεσµάτων του διαγωνισµού
Η Επιτροπή του διαγωνισµού µε εισήγησή της µπορεί να προτείνει :
α. Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες ή για µεγαλύτερες ή µικρότερες ποσότητες
από τις αναγραφόµενες, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο αρ. 105 του Ν.4412/16. Για κατακύρωση µέρους
της ποσότητας κάτω του καθοριζόµενου από τα έγγραφα της σύµβασης ποσοστού, απαιτείται
προηγούµενη αποδοχή από τον ανάδοχο.
β. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 106 του
Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 18ο: Κατακύρωση- Σύναψη συµφωνητικού
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται
εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις, βοηθηµάτων
και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών
επί αυτών
β) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 36
του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει
επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά (του άρθρου 16 της διακήρυξης).
Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, «θέτοντάς του προθεσµία
που δε µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες» από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης ( άρθρο 105 παρ. 4 του Ν. 4412/2016).
Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει
το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος,
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καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
(άρθρο 105 παρ. 5 και άρθρο 106 παρ. 1, 2 του Ν. 4412/2016).
ΑΡΘΡΟ 19ο: ∆ιάρκεια ισχύος της σύµβασης
Η σύµβαση θα έχει διάρκεια δύο (2) έτη από την ηµεροµηνία υπογραφή της.
ΑΡΘΡΟ 20ο: Εγγυήσεις
α) Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό
Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται από τους
συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συµµετοχής, (ποσοστού 1% επί
της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης) το ύψος της οποίας ανέρχεται στα παρακάτω ποσά:
•
ΟΜΑ∆Α Α’: ∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ποσού 195,28 € (εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ και
είκοσι οκτώ λεπτά)
• ΟΜΑ∆Α Β’: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ποσού 80,63 € (ογδόντα ευρώ και εξήντα τρία λεπτά)
• ΟΜΑ∆Α Γ’: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ποσού 61,87 € (εξήντα ένα ευρώ και ογδόντα επτά
λεπτά)
• ΟΜΑ∆Α ∆’: ∆ΟΠΑΚΑ ποσού 272,58 € (διακόσια εβδοµήντα δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά)
• ΟΜΑ∆Α Ε’: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ποσού 423,20 € (τετρακόσια
είκοσι τρία ευρώ και είκοσι λεπτά)
• ΟΜΑ∆Α ΣΤ’: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ποσού 429,38 € (τετρακόσια
είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά)
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς, ήτοι διακόσιες δέκα (210) ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του
διαγωνισµού. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά:
• την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
• την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση απόφασης επ' αυτών,
και
• την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε το άρθρα 35 και
36 του ν. 4129/2013 (A' 52), εφόσον απαιτείται.
Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος
αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78, δεν προσκοµίσει
εγκαίρως τα προβλεπόµενα στα έγγραφα της σύµβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για
υπογραφή της σύµβασης. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του
ποσού της εγγυήσεως.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Για τα προηγούµενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους συµµετέχοντες
στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή
ένδικο βοήθηµα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων
βοηθηµάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωµα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί
αµετακλήτως.
β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Τα ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ
και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην
περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 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. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής θα
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είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα από τον συµβατικό χρόνο παράδοσης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης
της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προµήθειας µετά την οριστική παραλαβή των προς προµήθεια
ειδών από την αρµόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των δύο
συµβαλλόµενων.
Οι προαναφερόµενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ 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. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης
χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.
Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
την ηµεροµηνία έκδοσης, τον εκδότη, την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, τον αριθµό της
εγγύησης, το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του
οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
Επίσης τους όρους ότι:
- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της
διαιρέσεως και της διζήσεως, και
- ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήµου,
τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού, την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 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 στην περίπτωση
της εγγύησης καλής εκτέλεσης, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές
προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις, η
επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου.
ΑΡΘΡΟ 21ο: Εκτέλεση της σύµβασης
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι της παρούσας
σύµβασης και γ) συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της
Ένωσης,
το
εθνικό
δίκαιο,
συλλογικές
συµβάσεις
ή
διεθνείς
διατάξεις
περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του
Προσαρτήµατος Α' του Ν.4412/16
Τροποποίηση των όρων της σύµβασης κατά τη διάρκειά της πραγµατοποιείται σύµφωνα µε όσα
προβλέπονται στα αρ. 132 και 201 του Ν.4412/16
Η σύµβαση θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 202 του
Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 22ο: ∆ιοικητικές προσφυγές – ενστάσεις- κήρυξη αναδόχου εκπτώτουκυρώσεις
∆ιαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται µετά την 26η
Ιουνίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του
Π.∆ 39/17 «Κανονισµός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ)». Ειδικότερα, κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η
συγκεκριµένη σύµβαση και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας
αρχής, συµπεριλαµβανοµένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της ΑΕΠΠ προδικαστική
προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του,
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σύµφωνα µε το άρθρο 360 του Ν. 4412/16. Οι προθεσµίες άσκησης της προσφυγής ορίζονται στις διατάξεις
του άρθρου 361 Ν. 4412/16.
Ειδικά για προσφυγή κατά της διακήρυξης, η πλήρης γνώση τεκµαίρεται µετά την πάροδο 15 ηµερών από
τη δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά µε τη χρήση τυποποιηµένου εντύπου, όπως αυτό παρατίθεται στο
Παράρτηµα I του Π.∆ 39/17 (άρθρο 362 παρ. 2 ν. 4412/2016και §2 άρθρου 8 Π∆ 39/17).
Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού και κοινοποιείται µε µήνυµα
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην ΑΕΠΠ. Ως ηµεροµηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ηµεροµηνία
ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού.
Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά
µε τη συµπλήρωση της ειδικής φόρµας του
Συστήµατος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε µορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει
ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης.
Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), η οποία πιστοποιείται από τη ∆ιεύθυνση
Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, ή σε περίπτωση που η διαγωνιστική
διαδικασία δεν διενεργείται µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ, η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην
ΑΕΠΠ µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail).
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε
δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση της
επιτροπής και κατά τις ισχύουσες διατάξεις για την εκτέλεση συµβάσεων που αναφέρονται στα άρθρα των
Τµηµάτων ΙΙ και ΙΙΙ του Ν. 4412/2016.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλεται, µε
απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής, το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της
σύµβασης.
Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των συµβάσεων
προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου κατά τα
ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16.
Ο οικονοµικός φορέας µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις να υποβάλει
προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, µέσα σε
ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής
απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, ύστερα από γνωµοδότηση της
επιτροπής παραλαβής. Οι προσφεύγοντες λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώµα της οποίας τους
κοινοποιείται µε δική τους φροντίδα.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή.
∆ιοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους που
αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται.
Κατά τα λοιπά ισχύει η κείµενη νοµοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται
της σύναψης σύµβασης κρατικών προµηθειών.
ΑΡΘΡΟ 23ο: Μονοµερής λύση της σύµβασης
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 133 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 24ο: Παραλαβή-τρόπος πληρωµής-κρατήσεις
Η παραλαβή των υπό προµήθεια υλικών θα γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και
τους όρους της µελέτης και των συµφωνητικών που θα υπογραφούν.
Η παράδοση των υπό προµήθεια ειδών θα ολοκληρωθεί εντός δύο (2) ετών από την υπογραφή της
σύµβασης.
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Η πληρωµή της αξίας των υπό προµήθεια ειδών θα γίνει για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιµολογίου,
αφού υπογραφούν τα σχετικά Πρωτόκολλα Ποσοτικής Παραλαβής από τις αρµόδιες Επιτροπές.
Στις συµβάσεις για την πληρωµή του τιµήµατος απαιτούνται κατ’ ελάχιστο τα εξής δικαιολογητικά:
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τµήµατος που αφορά η πληρωµή ή του συνόλου του συµβατικού
αντικείµενου σύµφωνα µε το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016
β) Τιµολόγιο του αναδόχου
γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας (άρθρο 200 παρ.5 του Ν.4412/16).
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή,
µπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείµενη νοµοθεσία
ή στα έγγραφα της σύµβασης (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/16).
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% υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ (Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων), η οποία
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Επί του
ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων διενεργείται
κράτηση τέλους χαρτοσήµου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωµή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Προµηθειών σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π (Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών) η οποία υπολογίζεται
επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Επί της κράτησης
αυτής υπολογίζεται χαρτόσηµο 3% και επί του χαρτοσήµου Ο.Γ.Α 20%
Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήµατος.

ΑΡΘΡΟ 25Ο : ∆ιαδικασία επίλυσης διαφορών

Η παρούσα σύµβαση διέπεται από την Ελληνική και Νοµοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει µεταξύ
του ∆ήµου και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρµογή η γενικά τις σχέσεις που
δηµιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νοµό αρµόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι
πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια
για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόµενα να αναφύονται µεταξύ τους.
ΑΡΘΡΟ 26Ο : Λοιποί όροι

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για τυχόν µέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε
δηµόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.
2. Μετά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωµα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο τα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του ∆ήµου
3. Τυχόν τόκοι υπερηµερίας για ενδεχόµενη καθυστέρηση πληρωµής οποιουδήποτε λογαριασµού της
προµήθειας, θα υπολογίζονται µε επιτόκιο 6%.
4. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού δύναται να ζητήσει να δει δείγµατα σε τόπο και χρόνο που θα
καθοριστεί από αυτήν, εντός πέντε (5) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίησή της. Εάν η επιτροπή το
κρίνει σκόπιµο, θα µπορεί να γίνει ανάλυση δείγµατος στο Γενικό Χηµείο του Κράτους και η δαπάνη θα
βαρύνει τον συµµετέχοντα.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΣΧATOY-ΤΑΥΡΟΥ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
Η ΥΠ’ ΑΡ. 86/2017 ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ: 181.404,69 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 86/2017

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΑ
(ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ,
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ,
∆.Ο.Π.Α.Κ.Α., ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ) ΓΙΑ ∆ΥΟ (2) ΕΤΗ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
-

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

-

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟŸΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

-

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

-

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

-

ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

24

17PROC002421635 2017-12-14

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ
ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 181.404,69 €
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 86/2017

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες και την εύρυθµη λειτουργία
των υπηρεσιών του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων του (Πνευµατικό Κέντρο, Κοινωφελής Επιχείρηση, ∆ηµοτικός
Οργανισµός Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Σχολική Επιτροπή Α/βαθµιας Εκπαίδευσης, Σχολική
Επιτροπή Β/βαθµιας Εκπαίδευσης) και θα είναι διάρκειας δύο (2) ετών από την υπογραφή των σχετικών
συµβάσεων.
Η προµήθεια θα γίνει κατόπιν διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8-8-2016).
Κριτήριο κατακύρωσης, εφόσον υπάρχει συµφωνία µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, ορίζεται η πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή)
για µία ή και για περισσότερες οµάδες ή για το σύνολο των οµάδων, µε την απαραίτητη προϋπόθεση
στην προσφορά να περιλαµβάνεται το σύνολο των ζητούµενων ειδών της εκάστοτε οµάδας.
Η συνολική αξία της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα ενός χιλιάδων
τετρακοσίων τεσσάρων ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (181.404,69 €) συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τους ΚΑΕ, όπως αυτοί αναφέρονται στον προϋπολογισµό εξόδων του ∆ήµου
και των Νοµικών Προσώπων του (Πνευµατικό Κέντρο, Κοινωφελής Επιχείρηση, ∆ηµοτικός Οργανισµός Προσχολικής
Αγωγής & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Σχολική Επιτροπή Α/βαθµιας Εκπαίδευσης, Σχολική Επιτροπή Β/βαθµιας Εκπαίδευσης)
των οικονοµικών ετών 2017, 2018 & 2019 όπως αναλύονται παρακάτω:
Η δαπάνη για το ∆ΗΜΟ προϋπολογισµού 24.214,72 € θα βαρύνει:
• τον Κ.Α. 10.6635 οικ. έτους 2017 µε το ποσό των 214,72 €
• τον Κ.Α. 10.6635.0002 οικ. έτους 2018 µε το ποσό των 14.000,00 €
• τον Κ.Α. 10.6635.0002 οικ. έτους 2019 µε το ποσό των 10.000,00 €
Η δαπάνη για το ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ προϋπολογισµού 9.998,24 € θα βαρύνει:
• τον Κ.Α. 15.6634 οικ. έτους 2017 µε το ποσό των 5.000,00 €
• τον Κ.Α. 15.6634 οικ. έτους 2018 µε το ποσό των 2.500,00 €
• τον Κ.Α. 15.6634 οικ. έτους 2019 µε το ποσό των 2.498,24 €
Η δαπάνη για την ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ προϋπολογισµού 7.671,89 € θα βαρύνει:
• τον Κ.Α. 88-64-08 οικ. έτους 2017 µε το ποσό των 100,00 €
• τον Κ.Α. 88-64-08 οικ. έτους 2018 µε το ποσό των 3.099,45 €
• τον Κ.Α. 88-64-08 οικ. έτους 2019 µε το ποσό των 4.472,44 €
Η δαπάνη για το ∆.Ο.Π.Α.Κ.Α. προϋπολογισµού 33.799,67 € θα βαρύνει:
• τον Κ.Α. 10.6634.0001 οικ. έτους 2017 µε το ποσό των 2.000,00 €
• τον Κ.Α. 10.6634.0001 οικ. έτους 2018 µε το ποσό των 16.000,00 €
• τον Κ.Α. 10.6634.0001 οικ. έτους 2019 µε το ποσό των 15.799,67 €
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Η δαπάνη για την ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α'/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ προϋπολογισµού 52.476,68 €,
θα βαρύνει τις πιστώσεις των οικ. ετών 2017, 2018 & 2019.
Η δαπάνη για την ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β'/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ προϋπολογισµού 53.243,49 €
θα βαρύνει τις πιστώσεις των οικ. ετών 2017, 2018 & 2019.

ΦΟΡΕΑΣ

ΟΜΑ∆Α ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΜΕ ΦΠΑ)

∆ΗΜΟΣ

ΟΜΑ∆Α Α'

24.214,72

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΟΜΑ∆Α Β'

9.998,24

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΟΜΑ∆Α Γ'

7.671,89

∆ΟΠΑΚΑ

ΟΜΑ∆Α ∆'

33.799,67

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α'/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΟΜΑ∆Α Ε'

52.476,68

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β'/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΟΜΑ∆Α ΣΤ'

53.243,49

Μοσχάτο, 30/10/2017
Η συντάξασα
ΕΛΠΙ∆Α ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ
ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 181.404,69 €
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 86/2017

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑ∆Α Α’ : ∆ΗΜΟΣ
Α/Α
∆ΗΜΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ (€)

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ (€)

1

ΑΝΤΑΛΛ/ΚΟ ΞΥΣΤΡΑΣ (ξυράφια 10 τεµ.)

40

2

ΑΠΟΡΡΟΦHΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΣΕ ΡΟΛΟ 14 ΜΕΤΡΑ

40

3

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ (ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΓΙΑ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ)
ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΣΥΣΚ.100 ΤΕΜ.

60
400

6

ΚΑΛΑΘΙ (ΧΑΡΤΟ∆ΟΧΕΙΟ) ΠΛΑΣΤΙΚΟ WC 8L ΜΕ
ΠΕΝΤΑΛ
ΞΥΣΤΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ

7

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΑΤΑ / 750 ML

8

ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ (1,30 Μ)

10

1,00

10,00

9

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΠΛΕ / 430 ML

20

1,10

22,00

10

ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ (ΠΑΝΙ) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 100 ΕΚ.

5

15,50

77,50

11

ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ (ΠΑΝΙ) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 80 ΕΚ.

5

8,50

42,50

12

ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΚΟΜΠΛΕ 100 ΕΚ.

5

32,00

160,00

13

ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΚΟΜΠΛΕ 80 ΕΚ.

5

22,50

112,50

14

ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΑ

50

2,90

145,00

15

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ ΛΕΥΚΑ 50 ΤΕΜ.

500

0,75

375,00

16

10

120,00

1.200,00

17

ΠΟ∆ΟΜΑΚΤΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
1Χ1,50 ΜΕΤΡΑ
ΠΡΕΣΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ

10

32,00

320,00

18

ΣΚΟΥΠΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

150

1,20

180,00

19

100
80

0,40

40,00
200,00

21

ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ME ΠΡΑΣΙΝΗ ΦΙΜΠΡΑ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓ. ΚΟΡ∆ΟΝΙ ΠΡΑΣΙΝΗ
ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΒΙ∆ΩΤΗ 400 ΓΡΑΜ.
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟΣ 35 CM ΚΟΜΠΛΕ

5

9,50

47,50

22

ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ / 1000 ML

50

7,60

380,00

23

ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

150

4,00

600,00

24

ΥΓΡΟ ΠΑΠΙ WC / 750 ML
ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

200
300

1,35

25

4,00

270,00
1.200,00

26

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΑΤΩΝ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

50

4,00

200,00

27

Υ∆ΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 500 ΓΡΑΜ.

80

0,40

32,00

28

ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΚΟΝΤΑΡΙ

30

2,10

63,00

29

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ ΛΕΥΚΟ 1 ΚΙΛΟ / ΤΕΜ.

30

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 3ΦΥΛΛΟ Χ 200 ΓΡΑΜ. / ΤΕΜ.

31
32

4
5

20

6,00
9,50
0,80

240,00
380,00

3,60

48,00
1.440,00

30

11,50

345,00

40

8,30

332,00

60

1,60

96,00

2,50

200

2,30

460,00

8.000

0,60

4.800,00

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ 2ΦΥΛΛΗ ΛΕΥΚΗ 4000 ΤΕΜ. / ΚΙΒ.

150

25,00

3.750,00

ΧΛΩΡΙΝΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑ / 2 ΛΙΤΡΑ

300

2,00

600,00
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33

ΣΑΚΟΥΛΕΣ WC ΡΟΛΟ 30 ΤΕΜ.

34

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΥΠΟΥ ΦΑΝΕΛΑΚΙ (30εκ.x60εκ.
περίπου) / ΤΕΜ.
ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 600 ΤΕΜ.

35

400

0,70

280,00

9.000

0,08

720,00

60,00
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

360,00
19.528,00

6

ΦΠΑ 24%

4.686,72

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

24.214,72

ΟΜΑ∆Α Β’ : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ (€)

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)

1

ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ (ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ - ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ)

18

0,50

9,00

2

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΣΕ ΡΟΛΟ 14 ΜΕΤΡΑ

50

9,50

475,00

3

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ (ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΓΙΑ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ)

40

0,80

32,00

4

ΒΑΜΒΑΚΙ / 100 ΓΡΑΜ.

20

1,40

28,00

5

ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΣΥΣΚ.100 ΤΕΜ.

100

3,60

360,00

6

ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Νο 7,5 / ΖΕΥΓΟΣ

40

1,20

48,00

7

ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Νο 8,5 / ΖΕΥΓΟΣ

20

1,20

24,00

8

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ 300 ML

20

3,40

68,00

9

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΑΤΑ / 750 ML

30

1,60

48,00

10

ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓ/ΤΟΣ ∆ΙΠΛΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΚΑΙ
ΛΑΒΗ

4

120,00

480,00

11

ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓ/ΤΟΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΚΑΙ
ΛΑΒΗ

4

60,00

240,00

12

ΚΑΤΣΑΡΙ∆ΟΚΤΟΝΟ / 300 ML

20

4,90

98,00

13

ΚΕΦΑΛΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΒΙ∆ΩΤΗ
ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ (1,30 M) ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ
ΛΑΒΗ

20

2,00

40,00

16

3,90

62,40

16

1,00

16,00

16

ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ (1,30 Μ)
ΛΑΣΤΙΧΟ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΚΟΜΠΛΕ (ΜΕΓΑΛΟ: 80 εκ. λάστιχο & 100
εκ. κοντάρι)

4

10,50

42,00

17

ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ

50

1,20

60,00

18

ΞΥΣΤΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ

30

8,30

249,00

19

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΠΛΕ / 430 ML

40

1,10

44,00

20

ΠΑΝΙΑ ΜΙΚΡΟΦΙΜΠΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ 38 ΕΚ. Χ 40 ΕΚ.

18

3,10

55,80

21

ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ (ΠΑΝΙ) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 80 ΕΚ.

20

8,50

170,00

22

ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΚΟΜΠΛΕ 80 ΕΚ.

6

22,50

135,00

23

ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΣΥΣΚ.20 ΤΕΜ.

40

1,70

68,00

24

ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΑ

16

2,90

46,40

25

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ ΛΕΥΚΑ 50 ΤΕΜ.

40

0,75

30,00

14
15
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26

ΠΡΕΣΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ

4

32,00

128,00

27

ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 1000 ML (ΤΟΙΧΟΥ)

8

22,00

176,00

28

ΣΚΟΥΠΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

16

1,20

19,20

29

ΣΥΡΜΑΤΙΝΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ 12 x 15

20

0,90

18,00

30

ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜ.ΕΠΑΓΓ.ΣΦΟΥΓΓ/ΑΣ

18

1,60

28,80

31

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΓΙΓΑΣ ΒΙ∆ΩΤΗ ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ

60

1,80

108,00

32

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΟΡ∆ΟΝΙ ΒΙ∆ΩΤΗ 400 ΓΡΑΜ. &
ΚΟΝΤΑΡΙ & ΚΕΦΑΛΗ

10

8,00

80,00

33

ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ / 1000 ML

32

7,60

243,20

34

ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ EXTRA ΙΣΧΥΡΟ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

50

5,00

250,00

35

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΑΤΩΝ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

10

4,00

40,00

36

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

2

2,50

5,00

37

ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

50

4,00

200,00

38

ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

50

4,00

200,00

39

ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

8

0,80

6,40

40

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 3ΦΥΛΛΟ Χ 200 ΓΡΑΜ. / ΤΕΜ.

124

0,60

74,40

41

ΚΑΛΑΘΙ (ΧΑΡΤΟ∆ΟΧΕΙΟ) ΠΛΑΣΤΙΚΟ WC 8L ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ

10

11,50

115,00

42

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ 2ΦΥΛΛΗ ΛΕΥΚΗ 4000 ΤΕΜ. / ΚΙΒ.

123

25,00

3.075,00

43

132

1,20

158,40

44

ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 750 ML
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 0,70 Μ Χ 0,95 Μ ΜΕ ΚΟΡ∆ΟΝΙ ΡΟΛΟ
10 ΤΕΜ.

107

1,30

139,10

45

ΣΑΚΟΥΛΕΣ WC ΡΟΛΛΟ 30 ΤΕΜ.

100

0,70

70,00

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

8.063,10

ΦΠΑ 24%

1.935,14

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

9.998,24

ΟΜΑ∆Α Γ’: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ (€)

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)

1

ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ / ΣΥΣK. 72 TEM.

235

2,90

681,50

2

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ GEL / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

11

26,00

286,00

3

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

8

5,00

40,00

4

ΑΠΟΡΡΟΦHΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΣΕ ΡΟΛΟ 14 ΜΕΤΡΑ

8

9,50

76,00

5

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ (ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΓΙΑ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ)

4

0,80

3,20

6

ΒΑΜΒΑΚΙ / 100 ΓΡΑΜ.

3

1,40

4,20

7

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΑΠΛΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ

6

1,00

6,00

8

ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΣΥΣΚ.100 ΤΕΜ.

200

3,60

720,00

9

ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Νο 7,5 / ΖΕΥΓΟΣ

10

1,20

12,00
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10

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ 300 ML

4

3,40

13,60

11

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΚΟΝΗ 500 ΓΡΑΜ.

10

1,20

12,00

12

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΑΤΑ / 750 ML

5

1,60

8,00

13

ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ / ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ.

20

0,80

16,00

14

ΚΑΤΣΑΡΙ∆ΟΚΤΟΝΟ / 300 ML

6

4,90

29,40

15

6

2,00

12,00

16

ΚΕΦΑΛΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΒΙ∆ΩΤΗ
ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ (1,30 M) ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ
ΛΑΒΗ

6

3,90

23,40

17

ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ (1,30 Μ)

6

1,00

6,00

18

ΚΟΥΒΑΣ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ 14 ΛΙΤΡΑ

6

3,20

19,20

19

ΞΕΣΚΟΝΙΣΤΡΑ ΑΡΑΧΝΗ (ΑΠΛΗ - ΓΩΝΙΑΚΗ)

3

4,20

12,60

20

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΠΛΕ / 430 ML

10

1,10

11,00

21

ΠΑΝΙΑ ΜΙΚΡΟΦΙΜΠΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ 38 ΕΚ. Χ 40 ΕΚ.

6

3,10

18,60

22

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ ΛΕΥΚΑ 50 ΤΕΜ.

100

0,75

75,00

23

ΣΚΟΥΠΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

20

1,20

24,00

24

ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ME ΠΡΑΣΙΝΗ ΦΙΜΠΡΑ

80

0,40

32,00

25

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓ. ΚΟΡ∆ΟΝΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ
ΒΙ∆ΩΤΗ 400 ΓΡAM.

8

2,50

20,00

26

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΙΚΡΗ

20

1,50

30,00

27

ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ / 1000 ML

30

7,60

228,00

28

ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ EXTRA ΙΣΧΥΡΟ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

20

5,00

100,00

29

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΟΚΕΤΩΝ / ∆ΟΧ. 1 ΛΙΤΡΟ

4

2,30

9,20

30

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΑΤΩΝ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

30

4,00

120,00

31

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

10

2,50

25,00

32

ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

40

4,00

160,00

33

ΥΓΡΟ ΠΑΠΙ WC / 750 ML

70

1,35

94,50

34

ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

60

4,00

240,00

35

ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

8

0,80

6,40

36

ΦΙΑΛΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (ΤΥΠΟΥ EL GRECO)

5

7,80

39,00

37

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ ΛΕΥΚΟ 1 ΚΙΛΟ / ΤΕΜ.

240

2,30

552,00

38

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 3ΦΥΛΛΟ Χ 200 ΓΡΑΜ. / ΤΕΜ.

2.700

0,60

1.620,00

39

ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΚΟΥΤΙ 2ΦΥΛΛΑ (100 ΤΕΜ / ΚΟΥΤΙ)

6

0,90

5,40

40

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΑΠΑΛΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡ. (ΠΑΚ. 750
TEM.)

6

2,30

13,80

41

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ 2ΦΥΛΛΗ ΛΕΥΚΗ 4000 ΤΕΜ. / ΚΙΒ.

6

25,00

150,00

42

ΧΛΩΡΙΝΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑ / 2 ΛΙΤΡΑ

30

2,00

60,00

43

35

1,20

42,00

44

ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 750 ML
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 0,70 Μ Χ0,95 Μ ΜΕ ΚΟΡ∆ΟΝΙ ΡΟΛΟ 10
ΤΕΜ.

300

1,30

390,00

45

ΣΑΚΟΥΛΕΣ WC ΡΟΛΟ 30 ΤΕΜ.

200

0,70

140,00

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ
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6.187,00

ΦΠΑ 24%
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

7.671,88

ΟΜΑ∆Α ∆’ : ∆ΟΠΑΚΑ
Α/Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ (€)

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ
(€)

1

AΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

10

0,70

7,00

2

ΑΛΑΤΙΑ ΠΛΥΝΤ. ΠΙΑΤΩΝ / ΚΟΥΤΙ 2,5 ΚΙΛΑ

80

3,50

280,00

3

ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΡΟΛΟ 30 ΜΕΤΡΑ

110

1,80

198,00

4

ΑΝΤΑΛΛ/ΚΟ ΞΥΣΤΡΑΣ (ξυράφια 10 τεµ.)

10

6,00

60,00

5

ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ / ΣΥΣK. 72 TEM.

30

2,90

87,00

6

ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ (ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ - ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ)

30

0,50

15,00

7

ΑΝΤΙΚΟΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 50 ΜΕΤΡΑ

40

6,00

240,00

8

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ GEL / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

30

26,00

780,00

9

ΑΞΟΝΑΣ ΧΑΡΤΟΘΗΚΗΣ WC (ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ)

20

0,80

16,00

10

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

35

5,00

175,00

11

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΣΕ ΡΟΛΟ 14 ΜΕΤΡΑ

50

9,50

475,00

12

ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ

15

7,00

105,00

13

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ (ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΓΙΑ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ)

30

0,80

24,00

14

ΒΑΜΒΑΚΙ / 100 ΓΡΑΜ.

60

1,40

84,00

15

ΒΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΑΓΚΟΥ - ΤΟΙΧΟΥ

8

25,00

200,00

16

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΑΠΛΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ

20

1,00

20,00

17

ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ.

350

3,60

1.260,00

18

ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Νο 7,5 / ΖΕΥΓΟΣ

90

1,20

108,00

19

ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Νο 8,5 / ΖΕΥΓΟΣ

15

1,20

18,00

20

15

3,40

51,00

16,70

167,00

22

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ 300 ML
ΚΑ∆ΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 40 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ
ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ Ή ΠΕΝΤΑΛ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΚΟΝΗ 500 ΓΡΑΜ.

50

1,20

60,00

23

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΑΤΑ / 750 ML

30

1,60

48,00

24

40

0,80

32,00

60,00

600,00

26

ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ / ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ.
ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓ/ΤΟΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΚΑΙ
ΛΑΒΗ
ΚΑΤΣΑΡΙ∆ΟΚΤΟΝΟ / 300 ML

15

4,90

73,50

27

ΚΕΦΑΛΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΒΙ∆ΩΤΗ

15

2,00

30,00

28

ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ (1,30 M) ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΛΑΒΗ

30

3,90

117,00

29

ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ (1,30 Μ)

25

1,00

25,00

30

ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 6 ΜΕΤΡΑ

10

21,00

210,00

31

ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓ/ΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 25 ΛΙΤΡΑ

10

11,50

115,00

32

ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ 14 ΛΙΤΡΑ

10

3,20

32,00

33

ΛΑ∆Ι ΠΑΡΚΕΤΕΖΑΣ ΣΕ SPRAY / 500 ML

10

6,40

64,00

34

ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓ. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ / 20 LT

10

32,00

320,00

35

ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ / 4 LT

30

6,50

195,00

36

ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ / 140 ΓΡΑΜ.

180

0,80

144,00

37

ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ 24Α∆Α

8

1,10

8,80

21

25
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38

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ∆ΙΑΦΑΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 100 ΜΕΤΡ.

120

1,90

228,00

39

ΞΕΣΚΟΝΙΣΤΡΑ ΑΡΑΧΝΗ (ΑΠΛΗ - ΓΩΝΙΑΚΗ)

10

4,20

42,00

40

ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ

25

1,20

30,00

41

ΞΥΣΤΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ

25

8,30

207,50

42

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΠΛΕ / 430 ML

31

1,10

34,10

43

ΠΑΓΟΚΥΨΕΛΕΣ 10 ΦΥΛΛΑ

20

1,40

28,00

44

ΠΑΝΙΑ ΜΙΚΡΟΦΙΜΠΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ 38 ΕΚ. Χ 40 ΕΚ.

60

3,10

186,00

45

ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ (ΠΑΝΙ) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 100 ΕΚ.

10

15,50

155,00

46

ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ (ΠΑΝΙ) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 80 ΕΚ.

10

8,50

85,00

47

ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΚΟΜΠΛΕ 100 ΕΚ.

10

32,00

320,00

48

ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΚΟΜΠΛΕ 80 ΕΚ.

10

22,50

225,00

49

ΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ Νο 4

180

1,20

216,00

50

ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΣΥΣΚ. 20 ΤΕΜ.

80

1,70

136,00

51

ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ

15

1,80

27,00

52

ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΑ

20

2,90

58,00

53

150

0,75

112,50

120,00

1.200,00

55

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ ΛΕΥΚΑ 50 ΤΕΜ.
ΠΟ∆ΟΜΑΚΤΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 1 Χ 1,5
ΜΕΤΡΑ
ΠΡΕΣΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ

10

32,00

320,00

56

ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 1000 ML (ΤΟΙΧΟΥ)

10

22,00

220,00

57

ΣΑΡΩΘΡΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 80 CM

8

8,50

68,00

58

ΣΑΡΩΘΡΟ ΒΑΣΗ

8

8,00

64,00

59

ΣΑΡΩΘΡΟ ΚΟΝΤΑΡΙ

8

6,00

48,00

60

ΣΗΜΑΝΣΗ ΥΓΡΟΥ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ

4

8,50

34,00

61

ΣΚΟΙΝΙ ΓΙΑ ΡΟΥΧΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 20 ΜΕΤΡΑ

8

1,70

13,60

62

ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ / ΣΥΣΚ. 2,5 ΚΙΛΑ

35

4,50

157,50

63

ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ / ΣΥΣΚ. 15 ΚΙΛΑ

15

24,00

360,00

64

ΣΚΟΡΟΚΤΟΝΟ ΑΟΣΜΟ / ΣΥΣΚ. 6 TEM.

8

6,50

52,00

65

ΣΚΟΥΠΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

80

1,20

96,00

66

ΣΚΟΥΦΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ.

10

9,00

90,00

67

ΣΥΡΜΑ ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ ΧΟΝΤΡΟ / ΣΥΣΚ. 4 ΤΕΜ.

40

2,00

80,00

68

ΣΥΡΜΑΤΙΝΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ 12 X 15 ΕΚ.

50

0,90

45,00

69

ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΚΑΖΙΟΥ (ΤΥΠΟΥ EL GRECO)

10

56,00

560,00

70

ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜ. ΕΠΑΓΓ. ΣΦΟΥΓΓ/ΑΣ

10

1,60

16,00

71

ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ME ΠΡΑΣΙΝΗ ΦΙΜΠΡΑ

360

0,40

144,00

72

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓ. ΚΟΡ∆ΟΝΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ
ΒΙ∆ΩΤΗ 400 ΓΡΑΜ.

40

2,50

100,00

73

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΙΚΡΗ

40

1,50

60,00

74

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΟΡ∆ΟΝΙ ΒΙ∆ΩΤΗ 400 ΓΡΑΜ. &
ΚΟΝΤΑΡΙ & ΚΕΦΑΛΗ

10

8,00

80,00

75

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟΣ 35 CM ΚΟΜΠΛΕ

8

9,50

76,00

76

ΥΓΡΟ AΦΡΟΛΟΥΤΡΟ ΠΑΙ∆ΙΚΟ / 1000 ML

40

2,20

88,00

77

ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ / 1000 ML

10

7,60

76,00

78

ΥΓΡΟ ΑΠΟΡ/ΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ / 23 ΛΙΤΡΑ

10

25,00

250,00

79

ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠ/ΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 4 ΛΙΤΡΑ

10

6,50

65,00

80

ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ EXTRA ΙΣΧΥΡΟ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

50

5,00

250,00

54
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81

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝ. / ∆ΟΧ. 5 ΛΙΤΡΑ

35

21,40

749,00

82

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΟΚΕΤΩΝ / ∆ΟΧ. 1 ΛΙΤΡΟ

100

2,30

230,00

83

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΑΤΩΝ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

25

4,00

100,00

84

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

120

2,50

300,00

85

ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

70

4,00

280,00

86

ΥΓΡΟ ΜΑΛΑΚΤ. - ΑΡΩΜΑΤ. ΡΟΥΧΩΝ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

140

4,40

616,00

87

ΥΓΡΟ ΠΑΠΙ WC / 750 ML

140

1,35

189,00

88

ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

50

4,00

200,00

89

ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

30

6,50

195,00

90

Υ∆ΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 500 ΓΡΑΜ.

10

0,40

4,00

91

ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

4

0,80

3,20

92

ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΚΟΝΤΑΡΙ

35

2,10

73,50

93

ΦΙΑΛΕΣ ΓΚΑΖΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΙΚΡΕΣ

10

4,70

47,00

94

ΦΙΑΛΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (ΤΥΠΟΥ EL GRECO)

80

7,80

624,00

95

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ ΛΕΥΚΟ 1 ΚΙΛΟ / ΤΕΜ.

320

2,30

736,00

96

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 3ΦΥΛΛΟ Χ 200 ΓΡΑΜ. / ΤΕΜ.

4.900

0,60

2.940,00

97

ΚΑΛΑΘΙ (ΧΑΡΤΟ∆ΟΧΕΙΟ) ΠΛΑΣΤΙΚΟ WC 8L ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ

10

11,50

115,00

98

ΚΑΛΑΘΙ (ΧΑΡΤΟ∆ΟΧΕΙΟ) ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

10

2,00

20,00

99

ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (ΤΟΙΧΟΥ)

8

25,00

200,00

100

ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΚΟΥΤΙ 2ΦΥΛΛΑ (100 ΤΕΜ. / ΚΟΥΤΙ)

500

0,90

450,00

101

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΑΠΑΛΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡ. (ΠΑΚ. 750 TEM.)

150

2,30

345,00

102

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ 2ΦΥΛΛΗ ΛΕΥΚΗ 4000 ΤΕΜ. / ΚΙΒ.

100

25,00

2.500,00

103

ΧΛΩΡΙΝΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑ / 2 ΛΙΤΡΑ

150

2,00

300,00

104

ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΡΕΥΣΤΗ 750 ML

320

1,20

384,00

105

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ 1000 ML
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 0,70 Μ Χ 0,95 Μ ΜΕ ΚΟΡ∆ΟΝΙ ΡΟΛΟ 10
ΤΕΜ.

20

1,30

26,00

600

1,30

780,00

107

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 80 Χ 1,10 (ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟ) ΣΕ ΚΙΛΑ

526

2,10

1.104,60

108

ΣΑΚΟΥΛΕΣ WC ΡΟΛΟ 30 ΤΕΜ.

620

0,70

434,00

109

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ (50 ΤΕΜ. / ΣΥΣΚ.)
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΥΠΟΥ ΦΑΝΕΛΑΚΙ (30εκ. Χ 60 εκ. περίπου)
/ ΤΕΜ.

50

0,90

45,00

0,08

120,00

106

110

1.500

ΦΠΑ 24%

27.257,80
6.541,87

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

33.799,67

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΟΜΑ∆Α Ε’ : ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

1

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ GEL / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

2

ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ.
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ
50
300

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ (€)

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ
(€)

26,00

1.300,00

3,60

1.080,00
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3

ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Νο 7,5 / ΖΕΥΓΟΣ

80

1,20

96,00

4

ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Νο 8,5 / ΖΕΥΓΟΣ

80

1,20

96,00

5

ΚΑ∆ΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 40 ΛΙΤΡΩΝ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ
ΑΚΑΜΠΤΟ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ Η' ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ

60

16,70

1.002,00

6

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΑΤΑ / 750 ML

1,60

64,00

7

ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓ/ΤΟΣ ∆ΙΠΛΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΚΑΙ
ΛΑΒΗ

40
10

120,00

1.200,00

8

ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓ/ΤΟΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΚΑΙ
ΛΑΒΗ

16

60,00

960,00

9

ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ (1,30 M) ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ
ΛΑΒΗ
ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ (1,30 Μ)

50

3,90

195,00

200

1,00

200,00

10
11

ΚΟΥΒΑΣ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ 14 ΛΙΤΡΑ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ

10

3,20

32,00

12
13

ΛΑΣΤΙΧΟ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΚΟΜΠΛΕ (ΜΕΓΑΛΟ: 80 εκ. λάστιχο & 100
εκ. κοντάρι)
ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ

14
200

10,50
1,20

147,00
240,00

14

ΞΥΣΤΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ

24

8,30

199,20

15

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΠΛΕ / 430 ML

100

1,10

110,00

16

ΠΑΝΙΑ ΜΙΚΡΟΦΙΜΠΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ 38 ΕΚ. Χ 40 ΕΚ.

72

3,10

223,20

17

ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ (ΠΑΝΙ) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 80 ΕΚ.

12

8,50

102,00

18

ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΚΟΜΠΛΕ 80 ΕΚ.

10

22,50

225,00

19

ΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ Νο 4

400

1,20

480,00

20

ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΑ

40

2,90

116,00

21

ΣΚΟΥΠΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

200

1,20

240,00

22

ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜ. ΕΠΑΓΓ. ΣΦΟΥΓΓ/ΑΣ

80

1,60

128,00

23

ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ME ΠΡΑΣΙΝΗ ΦΙΜΠΡΑ

400

0,40

160,00

24

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΓΙΓΑΣ ΒΙ∆ΩΤΗ ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ

200

1,80

360,00

25

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓ. ΚΟΡ∆ΟΝΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ
ΒΙ∆ΩΤΗ 400 ΓΡΑΜ.

200

2,50

500,00

26

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΙΚΡΗ

200

1,50

300,00

27

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ
ΠΡΑΣΙΝΗ
400 ΓΡΑΜ. & ΚΟΝΤΑΡΙ & ΚΕΦΑΛΗ

100

8,00

800,00

28

ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ / 1000 ML

200

7,60

1.520,00

29

ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ EXTRA ΙΣΧΥΡΟ / ∆ΟΧ . 4 ΛΙΤΡΑ

300

5,00

1.500,00

30

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝ. / ∆ΟΧ. 5 ΛΙΤΡΑ

40

21,40

856,00

31

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

150

2,50

375,00

32

ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

170

4,00

680,00

33

ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

600

4,00

2.400,00

34

Υ∆ΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 500 ΓΡΑΜ.

200

0,40

80,00

35

ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

40

0,80

32,00

36

ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΚΟΝΤΑΡΙ

60

2,10

126,00

37

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ ΛΕΥΚΟ 1 ΚΙΛΟ / ΤΕΜ.

400

2,30

920,00

38

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 3ΦΥΛΛΟ Χ 200 ΓΡΑΜ. / ΤΕΜ.

12.000

0,60

7.200,00

39

ΚΑΛΑΘΙ (ΧΑΡΤΟ∆ΟΧΕΙΟ) ΠΛΑΣΤΙΚΟ WC 8L ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ

85

11,50

977,50

ΚΟΡ∆ΟΝΙ
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ΒΙ∆ΩΤΗ
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40

ΚΑΛΑΘΙ (ΧΑΡΤΟ∆ΟΧΕΙΟ) ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

14

2,00

28,00

41

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ 2ΦΥΛΛΗ ΛΕΥΚΗ 4000 ΤΕΜ. / ΚΙΒ.

100

25,00

2.500,00

42

ΧΛΩΡΙΝΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑ / 2 ΛΙΤΡΑ

300

2,00

600,00

43

ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 750 ML

700

1,20

840,00

44

ΣΑΚΟΥΛΕΣ WC ΡΟΛΟ 30 ΤΕΜ.

3.000

0,70

2.100,00

45

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 80 Χ 1,10 (ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟ) ΣΕ ΚΙΛΑ

2.300

2,10

4.830,00

46

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 60 Χ 80 εκ. ΣΕ ΚΙΛΑ

2.000

2,10

4.200,00

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

42.319,90

ΦΠΑ 24%

10.156,78

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

52.476,68

ΟΜΑ∆Α ΣΤ’ : ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

1.

ΑΝΤΑΛΛ/ΚΟ ΞΥΣΤΡΑΣ (ξυράφια 10 τεµ.)

24

6,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)
144,00

2.

ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ (ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ - ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ)

30

0,50

15,00

3.

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ GEL / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

40

26,00

1.040,00

4.
5.

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΣΕ ΡΟΛΟ 14 ΜΕΤΡΑ
ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΣΥΣΚ.100 ΤΕΜ.

30
250

9,50
3,60

285,00
900,00

6.

ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Νο 7,5 / ΖΕΥΓΟΣ

100

1,20

120,00

7.

ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Νο 8,5 / ΖΕΥΓΟΣ

40

1,20

48,00

8.

ΚΑ∆ΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 40 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ
ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ Ή ΠΕΝΤΑΛ
ΚΑ∆ΟΣ ΑΠΟΡΙΜΑΤΩΝ 40 ΛΙΤΡΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΑΚΑΜΠΤΟ
ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ Η' ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ

20
20

16,70

334,00

16,70

334,00

Α/Α

9.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

10.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΑΤΑ / 750 ML

11.

ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓ/ΤΟΣ ∆ΙΠΛΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΚΑΙ
ΛΑΒΗ

12.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ (€)

100
10

1,60

160,00

120,00

1.200,00

ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓ/ΤΟΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΚΑΙ
ΛΑΒΗ

10

60,00

600,00

13.

ΚΕΦΑΛΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΒΙ∆ΩΤΗ

2,00

40,00

14.

3,90

78,00

15.

ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ (1,30 M) ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ
ΛΑΒΗ
ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ (1,30 Μ)

20
20
40

1,00

40,00

16.

ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΤΥΣΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 6 ΜΕΤΡΑ

10

21,00

210,00

17.

ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓ/ΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 25 ΛΙΤΡΑ

11,50

230,00

18.

ΚΟΥΒΑΣ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ
ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ 14 ΛΙΤΡΑ
ΛΑΣΤΙΧΟ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΚΟΜΠΛΕ (ΜΕΓΑΛΟ: 80 εκ. λάστιχο & 100
εκ. κοντάρι)

20
20

3,20

64,00

10

10,50

105,00

10

4,20

42,00

19.
20.

ΞΕΣΚΟΝΙΣΤΡΑ ΑΡΑΧΝΗ (ΑΠΛΗ - ΓΩΝΙΑΚΗ)
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21.

ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ

120

1,20

144,00

22.

ΞΥΣΤΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ

40

8,30

332,00

23.

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΠΛΕ / 430 ML

200

1,10

220,00

24.

ΠΑΝΙΑ ΜΙΚΡΟΦΙΜΠΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ 38 ΕΚ. Χ 40 ΕΚ.

200

3,10

620,00

25.

ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ (ΠΑΝΙ) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 100 ΕΚ.

10

15,50

155,00

26.

ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ (ΠΑΝΙ) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 80 ΕΚ.

10

8,50

85,00

27.

ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΚΟΜΠΛΕ 100 ΕΚ.

15

32,00

480,00

28.

ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΚΟΜΠΛΕ 80 ΕΚ.

15

22,50

337,50

29.

ΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ Νο 4

200

1,20

240,00

30.

ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ

200

1,80

360,00

31.

ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΑ

50

2,90

145,00

32.

ΠΡΕΣΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ

10

32,00

320,00

33.

ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚH ΠΛΑΣΤΙΚH 1000 ML (ΤΟΙΧΟΥ)

1.100,00

ΣΚΟΥΠΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

50
100

22,00

34.

1,20

120,00

35.

ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜ. ΕΠΑΓΓ. ΣΦΟΥΓΓ/ΑΣ

80

1,60

128,00

36.

ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ME ΠΡΑΣΙΝΗ ΦΙΜΠΡΑ

400

0,40

160,00

37.

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΓΙΓΑΣ ΒΙ∆ΩΤΗ ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ

70

1,80

126,00

38.

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓ. ΚΟΡ∆ΟΝΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ
ΒΙ∆ΩΤΗ 400 ΓΡΑΜ.

120

2,50

300,00

39.

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΙΚΡΗ

200

1,50

300,00

40.

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ
ΠΡΑΣΙΝΗ
400 ΓΡΑΜ. & ΚΟΝΤΑΡΙ & ΚΕΦΑΛΗ

130

8,00

1.040,00

41.

ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ / 1000 ML

150

7,60

1.140,00

42.

ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ EXTRA ΙΣΧΥΡΟ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

250

5,00

1.250,00

43.

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝ. / ∆ΟΧ. 5 ΛΙΤΡΑ

100

21,40

2.140,00

44.

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΑΤΩΝ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

4,00

60,00

45.

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

15
100

2,50

250,00

46.

ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

120

4,00

480,00

47.

ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

250

4,00

1.000,00

48.

Υ∆ΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 500 ΓΡΑΜ.

250

0,40

100,00

49.

ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

40

0,80

32,00

50.

ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΚΟΝΤΑΡΙ

200

2,10

420,00

51.

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ ΛΕΥΚΟ 1 ΚΙΛΟ / ΤΕΜ.

500

2,30

1.150,00

52.

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 3ΦΥΛΛΟ Χ 200 ΓΡΑΜ. / ΤΕΜ.

10.000

0,60

6.000,00

53.

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ 2ΦΥΛΛΗ ΛΕΥΚΗ 4000 ΤΕΜ. / ΚΙΒ.

200

25,00

5.000,00

54.

ΧΛΩΡΙΝΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑ / 2 ΛΙΤΡΑ

400

2,00

800,00

55.

ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 750 ML

1.000

1,20

1.200,00

56.

ΣΑΚΟΥΛΕΣ WC ΡΟΛΟ 30 ΤΕΜ.

1.500

0,70

1.050,00

57.

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 80 Χ 1,10 (ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟ) ΣΕ ΚΙΛΑ

3.240

2,10

6.804,00

58.

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 60 Χ 80 εκ. ΣΕ ΚΙΛΑ

648

2,10

1.360,80

ΚΟΡ∆ΟΝΙ
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ΒΙ∆ΩΤΗ
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ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

42.938,30

ΦΠΑ 24%

10.305,19

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Μοσχάτο, 30/10/2017

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Προϊσταµένη
Τµήµατος Προµηθειών

Η Συντάξασα
ΕΛΠΙ∆Α ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ

53.243,49

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ∆ιευθύντρια
Οικονοµικών Υπηρεσιών
∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ
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ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ
ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 181.404,69 €
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 86/2017

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείµενο της παρούσας µελέτης είναι η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ.

ΚΑΙ

Οι τεχνικές προδιαγραφές για τα προς προµήθεια είδη, εκτιµήθηκαν κατά τέτοιον τρόπο ώστε
να καλύπτουν τις αντίστοιχες ανάγκες.
Στην Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται η εµπορική ονοµασία των
προσφερόµενων ειδών .
Τα είδη που ταξινοµούνται ως «καλλυντικά» (δηλαδή αφρόλουτρα, σαµπουάν κ.α.), θα
πρέπει να είναι σύµφωνα µε την: Ο∆ΗΓΙΑ 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/τ.Β΄/18-3-2005).
Τα απορρυπαντικά θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε την κατωτέρω 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 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/τ.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/τ.Β΄/19-9-2002).
• K.Y.A 1233/91 και 172/92 (ΦΕΚ 277/τ.Β΄/20-4-1992), όπως τροποποιήθηκε από την
Υπουργική Απόφαση 918/96 (ΦΕΚ 534/τ.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.
Ακόµη για τα απορρυπαντικά θα πρέπει να ισχύουν τα παρακάτω:
• Να έχουν καλή ικανότητα διαβροχής και διείσδυσης.
• Να αποµακρύνουν τη ρύπανση από τις επιφάνειες και να τη διατηρούν σε µορφή
αιωρήµατος ή διαλύµατος.
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Να χρησιµοποιούνται σε συγκεκριµένες αραιώσεις και θερµοκρασίες που προτείνονται
από τον κατασκευαστή.
Να µην οξειδώνουν ή διαβρώνουν τον εξοπλισµό
Να µην είναι τοξικά και να µην προκαλούν ερεθισµούς στα µάτια και στο δέρµα.
Να µη ρυπαίνουν το περιβάλλον.
Να µην επιτρέπουν στο σκληρό νερό να σχηµατίζει αποθέσεις αλάτων.
Να διαλύονται καλά και εύκολα στο νερό.
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 είναι σφραγισµένα και να φέρουν ετικέτα αναγνώρισης, να φέρουν ετικέτα στα
Ελληνικά όπου θα αναγράφονται οι οδηγίες χρήσης και ασφάλειας, η φράση ‘’µακριά από
παιδιά’’, το τηλέφωνο του Κέντρου ∆ηλητηριάσεων και ο υπεύθυνος για τη διάθεση του
προϊόντος στην αγορά.
Να έχουν βιοδιασπασιµότητα τουλάχιστον 90%.
Το υλικό συσκευασίας των απορρυπαντικών – καθαριστικών να είναι φιλικό προς το
περιβάλλον και ανακυκλώσιµο.
Αν το προϊόν ταξινοµείται ως επικίνδυνο, να φέρει το σύµβολο και την ένδειξη κινδύνου,
τις φράσεις κινδύνου και τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης.
Στην περίπτωση που ταξινοµούνται ή επισηµαίνονται ως διαβρωτικά, να έχουν πώµα
ασφαλείας και ανάγλυφη επισήµανση κινδύνου.
Επίσης να είναι ασφαλή, σύµφωνα µε την οδηγία 91/155/ΕΕ όπως τροποποιήθηκε από
την 2001/58/ΕΕ.

Ειδικά για τα Επαγγελµατικά Απορρυπαντικά-Καθαριστικά θα πρέπει να ισχύουν τα
παρακάτω:
• Να είναι εγκεκριµένα από τον Ε.Ο.Φ. και το Γ.Χ.Κ.
• Να µην περιέχουν τοξικές ουσίες.
• Να είναι ειδικά για την απολύµανση και τον καθαρισµό σε χώρους τροφίµων.
• Να συνοδεύονται από φυλλάδιο οδηγιών χρήσης και ειδικώς για τα απολυµαντικά θα
αναγράφεται και ο χρόνος απολύµανσης.
• Το φάσµα δράσης τους να καλύπτει βακτήρια, µύκητες και ιούς.
Όλα τα υγρά προϊόντα θα πρέπει να είναι συµπυκνωµένα, ουδέτερα, µε βιοδιασπώµενες
πρώτες ύλες για την προστασία του περιβάλλοντος µε γυαλιστικά στοιχεία, ευχάριστα στο άρωµα
και χαµηλού αφρισµού.
Τα προς προµήθεια κατσαριδοκτόνα, εντοµοκτόνα κ.λ.π. πρέπει να έχουν έγκριση του
Υπουργείου Γεωργίας και η ηµεροµηνία παρασκευής τους πρέπει να είναι πρόσφατη και να είναι
άοσµα. Να πληρούν τις οδηγίες και τις προδιαγραφές της Ε.Ε. για τη χρήση που προορίζονται
(εσωτερικού χώρου).
Τα είδη χαρτιού θα πρέπει να είναι από πρωτογενή χαρτόµαζα λευκασµένα, µαλακά και
απορροφητικά δεδοµένου ότι χρησιµοποιούνται µεταξύ των άλλων και από µικρά παιδιά, λεία και
κατάλληλα για όλες τις βάσεις ρολού.
Τα πλαστικά είδη θα πρέπει να είναι από πρωτογενές πλαστικό µεγάλης αντοχής. Η ποιότητα
θα είναι άριστη και θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων του.

A/A

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

AΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

∆οχείο 4 lt

2

ΑΛΑΤΙΑ ΠΛΥΝΤ. ΠΙΑΤΩΝ / ΚΟΥΤΙ 2,5
ΚΙΛΑ

Κουτί 2,5 kg
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Απιονισµένο νερό κατάλληλο για ηλεκτρικά
σίδερα ατµού, πρέσες σιδερώµατος, µπαταρίες
αυτοκίνητων, ψυγεία αυτοκινήτων, σε δοχείο 4
λίτρων
Eιδικό αλάτι που βελτιώνει την απόδοση του
πλυντηρίου, προστατεύει από τα άλατα,
καταπολεµά τα υπολείµµατα νερού, σε κουτί 2,5
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κιλών

3

ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΡΟΛΟ 30 ΜΕΤΡΑ

4

ΑΝΤΑΛΛ/ΚΟ ΞΥΣΤΡΑΣ (ξυράφια 10 τεµ.)

5

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΣΥΣK. 72 TEM.

6

ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ (ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ)

7

ΑΝΤΙΚΟΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 50 ΜΕΤΡΑ

8

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ
ΧΕΡΙΩΝ GEL / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

9

ΑΞΟΝΑΣ
ΧΑΡΤΟΘΗΚΗΣ
WC
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ)

10

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ / ∆ΟΧ. 4
ΛΙΤΡΑ

∆οχείο 4 lt

11

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΣΕ ΡΟΛΟ 14
ΜΕΤΡΑ

Ρολό 14 m

12

ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ

ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ
ΡΟΥΧΩΝ

Συσκευασία
30 m

Σετ των 10
τεµ.
/

Συσκευασία
72 φύλλων

Τεµάχιο
Συσκευασία
50 m

(ΜΕ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

13

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ (ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΓΙΑ ΚΡΥΟ
ΝΕΡΟ)

14

ΒΑΜΒΑΚΙ / 100 ΓΡΑΜ.

15

ΒΑΣΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΑΓΚΟΥ - ΤΟΙΧΟΥ

∆οχείο 4 lt

Τεµάχιο

Τεµάχιο
950 gr

Τεµάχιο 60
gr

Τεµάχιο
100 gr
ΡΟΛΟΥ

Τεµάχιο
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Κλασικό
αλουµινόχαρτο
που
προστατεύει
αποτελεσµατικά τα τρόφιµα από το φως και τις
οσµές. Από κράµα αλουµινίου υψηλής αντοχής
και ποιότητας, διαθέτει το ιδανικό πάχος για να µη
σκίζεται και να µην τσακίζει, χρησιµοποιείται και
από τις δύο πλευρές µατ και γυαλιστερή, σε ρολό
30 µέτρων
Ανταλλακτικά ξύστρας πατώµατος από ατσάλι, σε
συσκευασία των 10 τεµ.
Υποαλλεργικό προϊόν 100%, µε ουδέτερο PH,
χωρίς οινόπνευµα για να µην προκαλεί
ερεθισµούς, σε συσκευασία των 72 φύλλων
Αντάπτορες κατάλληλοι για αλλαγή βιδώµατος,
κατάλληλοι
για
κοντάρια
σκούπας
και
σφουγγαρίστρας.
Αντικολλητικό χαρτί κατάλληλο για το ψήσιµο
γλυκών, φαγητών και γενικά για κάθε φαγώσιµο
που χρειάζεται ψήσιµο, δεν κολλάει στη λαµαρίνα
ή στο ταψί, έχει βάρος 40 γρ. ανά τετραγωνικό
µέτρο, σε συσκευασία ρολού των 50 µέτρων
διαστάσεων 38 εκατοστών
Υγρό απολυµαντικό αλκοολούχο αντισηπτικό
διάλυµα σε µορφή gel για υγιεινή αντισηψία
χεριών και δέρµατος χωρίς νερό, άδεια Ε.Ο.Φ. σε
συσκευασία των 4 λίτρων µε ενσωµατωµένη
δοσοµετρική αντλία, χωρίς ξέβγαλµα
Άξονας χαρτοθήκης wc µε ρυθµιζόµενο ελατήριο,
σε χρώµα λευκό
Βακτηριοκτόνο,
µυκητοκτόνο,
ιοκτόνο,
απολυµαντικό ελεύθερο αλδεϋδών σε υγρή
µορφή για την απολύµανση και ταυτόχρονο
καθαρισµό
επιφανειών,
κατάλληλο
για
απολύµανση και καθαρισµό µε το χέρι,
ευχάριστης οσµής, χαµηλού αφρισµού, συµβατό
στις µεταλλικές επιφάνειες, σε πλαστικό δοχείο 4
λίτρων
Πετσέτα απορροφητική κουζίνας τύπου vetex, σε
συσκευασία ρολού των 14 µέτρων για να κόβεται
στο µέγεθος που εξυπηρετεί, σε διάφορα
χρώµατα. Οι σπογγοπετσέτες να βασίζονται στην
πρώτη ύλη που είναι το ξύλο από το οποίο
κερδίζετε η κυτταρίνη , η οποία µετατρέπεται µε
µία χηµική διαδικασία σε αναγεννηµένη
κυτταρίνη. Για ενδυνάµωση να περιέχουν ίνες
βαµβακιού, επίσης φυσικό προϊόν, να είναι
απορροφητικές και να µην αποτελούν κίνδυνο για
την ανθρώπινη υγεία ούτε το περιβάλλον
Σκόνη κατάλληλη για την αποµάκρυνση των
αλάτων και των υπολειµµάτων απορρυπαντικού.
Σε συσκευασία των 950 γρ. στην οποία θα
αναγράφονται οι οδηγίες χρήσης
Αφρίζον προϊόν για αποχετευτικά συστήµατα,
που αποφράσσει από διάφορα υπολείµµατα τους
νεροχύτες, νιπτήρες κ.λ.π. και αποµακρύνει τη
δυσοσµία, σε συσκευασία των 60 γρ. µε
αναγραφόµενες οδηγίες χρήσης
Μικροβιολογικά ελεγµένο, 100% υδρόφιλο φυσικό
βαµβάκι, βάρους 100 γρ., λευκό, µαλακό,
απορροφητικό, πρακτικά άοσµο, καθαρό και µη
τοξικό, καλά λαναρισµένο, να ξετυλίγεται και να
κόβεται εύκολα, σε συσκευασία των 100 γρ.
Βάση τοίχου-πάγκου για χαρτί ρολό κουζίνας.
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16

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΑΠΛΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ

Τεµάχιο

17
ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΣΥΣΚ.
100 ΤΕΜ.

Κουτί 100
τεµ.

18

ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Νο 7,5 / ΖΕΥΓΟΣ

Ζεύγος

19

ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Νο 8,5 / ΖΕΥΓΟΣ

Ζεύγος

20

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ 300 ML

Φιάλη
300 ml

21

22

ΚΑ∆ΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 40
ΛΙΤΡΩΝ
ΜΕ
ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ Η΄ ΠΕΝΤΑΛ
ΚΑ∆ΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 40 ΛΙΤΡΩΝ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ
ΜΕ
ΑΚΑΜΠΤΟ
ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ Η' ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ

Τεµάχιο

Τεµάχιο

23

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΚΟΝΗ 500 ΓΡΑΜ.

24

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΑΤΑ / 750 ML

Συσκευασία
500 gr
Συσκευασία
750 ml

25

ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ / ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ

Συσκευασία
100 τεµ.

26

ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓ/ΤΟΣ ∆ΙΠΛΟ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΚΑΙ ΛΑΒΗ

ΜΕ

Τεµάχιο

27

ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓ/ΤΟΣ ΜΟΝΟ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΚΑΙ ΛΑΒΗ

ΜΕ

Τεµάχιο

28

ΚΑΤΣΑΡΙ∆ΟΚΤΟΝΟ / 300 ML

Φιάλη
300 ml

29

ΚΕΦΑΛΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΒΙ∆ΩΤΗ

Τεµάχιο

30

ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ (1,30 M)
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΛΑΒΗ
ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ
(1,30 M)
ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
6 ΜΕΤΡΑ

Τεµάχιο

31
32

Τεµάχιο
Τεµάχιο

- 41 -

Πλαστικό βουρτσάκι τουαλέτας, µεγάλης αντοχής,
µε άοσµες συνθετικές τρίχες
Γάντια latex χειρουργικά µίας χρήσης για
αντιµετώπιση
χηµικών
ουσιών
ή
µικροοργανισµών. Κατασκευή από νιτρίλιο.
Συσκευασµένα σε κουτιά ανά 100 τεµάχια
διαφόρων µεγεθών. Με σήµανση: CE
Γάντια γενικής χρήσης – οικιακής, αντιαλλεργικά
και µη τοξικά, από ειδικό µείγµα καουτσούκ,
αφράτη
χνουδωτή
βαµβακερή
εσωτερική
επιφάνεια, µε αντοχή στις τριβές και ποσοστό
πρωτείνης latex ελάχιστο, µεγέθους Νο 7,5
Γάντια γενικής χρήσης – οικιακής, αντιαλλεργικά
και µη τοξικά, από ειδικό µείγµα καουτσούκ,
αφράτη
χνουδωτή
βαµβακερή
εσωτερική
επιφάνεια, µε αντοχή στις τριβές και ποσοστό
πρωτείνης latex ελάχιστο, µεγέθους Νο 8,5
Εντοµοκτόνο που να καταπολεµά άµεσα όλα τα
έντοµα (µύγες, µυρµήγκια, κατσαρίδες κ.λ.π.),
άοσµο, κατά προτίµηση οικολογικό ως προς το
προωθητικό αέριο, σε εύχρηστη συσκευασία, η
οποία να πληροί τις προδιαγραφές της Ε.Ε.
Απαραίτητη η αναγραφή των οδηγιών χρήσης και
ασφάλειας επί της φιάλης. Εγκεκριµένο από το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
της Ελλάδας, σε συσκευασία 300 ml
Κάδος απορριµµάτων πλαστικός µε αιωρούµενο
καπάκι
ή
πεντάλ,
σε
χρώµα
λευκό,
χωρητικότητας 40 λίτρων
Κάδος απορριµµάτων πλαστικός µε άκαµπτο
αιωρούµενο καπάκι ή πεντάλ, χωρητικότητας 40
λίτρων
Σκόνη γενικού καθαρισµού που καθαρίζει,
γυαλίζει & απολυµαίνει επιφάνειες και συσκευές,
σε συσκευασία 500 γρ.
Υγρό κατάλληλο και αποτελεσµατικό για να
διαλύει τα άλατα και τα υπολείµµατα σαπουνιού,
σε σπρέι των 750 ml
Καλαµάκια σπαστά σε πακέτο των 100 τεµ. σε
διάφορα χρώµατα
Καρότσι επαγγελµατικό σφουγγαρίσµατος διπλό
µε µεταλλικό σκελετό, δύο κουβάδες 30 λίτρων,
πρέσα, λαβή και ρόδες
Καρότσι επαγγελµατικό σφουγγαρίσµατος µονό
µε µεταλλικό σκελετό, ένας κουβάς 30 λίτρων,
πρέσα, λαβή και ρόδες
Εντοµοκτόνο που να καταπολεµά άµεσα όλα τα
έντοµα ιδιαιτέρως τις κατσαρίδες, άοσµο, κατά
προτίµηση οικολογικό ως προς το προωθητικό
αέριο, σε εύχρηστη συσκευασία, η οποία να
πληροί τις προδιαγραφές της Ε.Ε. Απαραίτητη η
αναγραφή των οδηγιών χρήσης και ασφάλειας
επί της φιάλης. Εγκεκριµένο από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελλάδας,
σε συσκευασία 300 ml
Κεφαλή πλαστική, βιδωτή, για επαγγελµατική
σφουγγαρίστρα, προσαρµόζεται πάνω στο
κοντάρι
Κοντάρι από αλουµίνιο, µε λαβή, µήκους 1,30
µέτρων περίπου
Κοντάρι µεταλλικό αρίστης ποιότητας, µήκους
1,30 µέτρων περίπου, κατάλληλο για σκούπες
Κοντάρι αλουµινίου πτυσσόµενο 6 µέτρων και
ενισχυµένο εξαιρετικής ποιότητας µε κατάλληλες
προσαρµογές για να δέχεται επάνω του
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33

ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓ/ΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 25
ΛΙΤΡΑ

Τεµάχιο

34

ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ
ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ 14 ΛΙΤΡΑ
ΛΑ∆Ι ΠΑΡΚΕΤΕΖΑΣ ΣΕ SPRAY / 500 ML

Τεµάχιο

35

Τεµάχιο
500 ml

36

ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ
ΠΙΑΤΩΝ / 20 LT

ΕΠΑΓΓ. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

Συσκευασία
20 lt

37

ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ /
4 LT

Συσκευασία
4 lt

38

ΛΑΣΤΙΧΟ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΚΟΜΠΛΕ (ΜΕΓΑΛΟ:
80 εκ. λάστιχο & 100 εκ. κοντάρι)

Τεµάχιο

39

ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ / 140 ΓΡΑΜ.

40

ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ 24Α∆Α

Συσκευασία
140 gr
Συσκευασία
24 τεµ

41

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ∆ΙΑΦΑΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 100 ΜΕΤΡ.

Συσκευασία
100 m

42

ΞΕΣΚΟΝΙΣΤΡΑ
ΓΩΝΙΑΚΗ)

ΑΡΑΧΝΗ

(ΑΠΛΗ

43

ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ

Τεµάχιο

44

ΞΥΣΤΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ

Τεµάχιο

45

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΠΛΕ / 430
ML

Τεµάχιο
430 ml

46

ΠΑΓΟΚΥΨΕΛΕΣ 10 ΦΥΛΛΑ

47

ΠΑΝΙΑ ΜΙΚΡΟΦΙΜΠΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ 38 ΕΚ.
Χ 40 ΕΚ.

Τεµάχιο

48

ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ (ΠΑΝΙ) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 100
ΕΚ.

Τεµάχιο

καθαριστήρες και βρεκτήρες τζαµιών, σε τρία
κοµµάτια, µε το ένα να µπαίνει µέσα στο άλλο
Κουβάς σφουγγαρίσµατος υψηλής αντοχής,
πλαστικός 25 λίτρων
Κουβάς σφουγγαρίσµατος υψηλής αντοχής,
πλαστικός µε στίφτη 14 λίτρων
Λάδι παρκετέζας σε spray, συσκευασία 500 ml
Αποτελεσµατικό στεγνωτικό και λαµπρυντικό
υγρό πλυντηρίου πιάτων και ποτηριών για
ξέπλυµα και γυάλισµα ποτηριών και σκευών.
Κατάλληλο για χρήση σε όλα τα επαγγελµατικά
πλυντήρια. Ιδανικό για χρήση σε γυαλί,
πορσελάνη και ανοξείδωτα σκεύη. Συνίσταται για
χρήση σε σκληρά νερά. ∆εν είναι διαβρωτικό.
Συσκευασία των 20 λίτρων
Αποτελεσµατικό στεγνωτικό και λαµπρυντικό
υγρό πλυντηρίου πιάτων και ποτηριών για
ξέπλυµα και γυάλισµα ποτηριών και σκευών.
Κατάλληλο για χρήση σε όλα τα πλυντήρια,
ιδανικό για χρήση σε γυαλί, πορσελάνη και
ανοξείδωτα σκεύη, συνίσταται για χρήση σε
σκληρά νερά, να µην είναι διαβρωτικό, σε
συσκευασία των 4 λίτρων
Λάστιχο δαπέδου που διαθέτει µεταλλική ράγα µε
λάστιχο και µεταλλική λαβή, για συλλογή και
αποµάκρυνση υγρών στοιχείων από δάπεδα και
άλλες επιφάνειες
Λευκαντικό / Ενισχυτικό πλύσης σε σακουλάκι
των 140 γρ. Eνισχύει τη δράση κάθε
απορρυπαντικού και χαρίζει έξτρα λάµψη στα
λευκά ρούχα.
Μανταλάκια πλαστικά σε συσκευασία των 24 τεµ
Μεµβράνη ιδανική για τη συντήρηση των
τροφίµων µέσα και έξω από το ψυγείο, µε µεγάλη
ελαστικότητα ώστε να εφαρµόζει σε όλα τα σκεύη,
να είναι κατάλληλη για επαφή µε όλα τα τρόφιµα
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Ε.Ε., ακόµη
και σε 100% αµιγές λίπος, να είναι κατάλληλη για
χρήση στην κατάψυξη σε θερµοκρασίες έως 30°C, σε συσκευασία των 100 µέτρων,
διαστάσεων 30 εκ. (κουτί µε πριονάκι για ευκολία
στην κοπή)

Τεµάχιο

Συσκευασία
10 τεµ.
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Ξαραχνιάστρα απλή από pvc
Ξεσκονόπανο φανέλα από 100% βαµβακερό
ύφασµα, κατάλληλο για ξεσκόνισµα, γυάλισµα και
γενικότερο
καθαρισµό
όλων
των
λείων
επιφανειών.
Ξύστρα για απαιτητικές εργασίες µε κινούµενη
λεπίδα 10 εκ. περίπου και εργονοµική λαβή
Οινόπνευµα φωτιστικό µπλε, 93ο αλκοολικών
βαθµών, γενικής χρήσης. Πλαστικό µπουκάλι 430
ml
Υψηλής απόδοσης παγοκυψέλες µε αυτόµατο
κλείσιµο. Εύκαµπτες για να προσαρµόζονται
εύκολα σε οποιοδήποτε χώρο. Συσκευασία των
10 τεµ.
Πανί καθαρισµού επιφανειών-τζαµιών microfibra
διαστάσεων περίπου 38x40 εκ.
Ανταλλακτικό πανί βαµβακερό για παρκετέζα
διαστάσεων 100 εκ. Ιδανικό για στέγνωµα και
γυάλισµα πατωµάτων
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49

ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ (ΠΑΝΙ) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 80
ΕΚ.

Τεµάχιο

Ανταλλακτικό πανί βαµβακερό για παρκετέζα
διαστάσεων 80 εκ. Ιδανικό για στέγνωµα και
γυάλισµα πατωµάτων

50

ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΚΟΜΠΛΕ 100 ΕΚ.

Τεµάχιο

Παρκετέζα σετ κοµπλέ διαστάσεων 100 εκ.

51

ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΚΟΜΠΛΕ 80 ΕΚ.

Τεµάχιο

52

ΠΕΤΣΕΤΑ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ Νο 4

Τεµάχιο

Παρκετέζα σετ κοµπλέ διαστάσεων 80 εκ.
Πετσέτα καθαρισµού πολύ απορροφητική και
ανθεκτική, που δεν αφήνει χνούδι. Φυσικό προϊόν
από βαµβάκι και φυτικές ίνες. Βιοδιασπώµενη.
Ιδανική για όλες τις επιφάνειες, στην κουζίνα, το
µπάνιο κ.α. Μέγεθος Νο 4
Πλαστικό πιάτο στρογγυλό 23 εκ, µίας χρήσης,
κατάλληλο για τρόφιµα, µη τοξικό, σε συσκευασία
πακέτου των 10 τεµ Νο 4

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΣΥΣΚ.
20 ΤΕΜ

Συσκευασία
20 τεµ.

ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ
ΠΙΓΚΑΛ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ ΛΕΥΚΑ 50
ΤΕΜ.

Τεµάχιο
Τεµάχιο

Πιγκάλ πλαστικό, µε βάση, χρώµατος άσπρου
Πιγκάλ πλαστικά wc κλειστού τύπου

Τεµάχιο

57

ΠΟ∆ΟΜΑΚΤΡΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 1 Χ 1,5 ΜΕΤΡΑ

–

Τεµάχιο

58

ΠΡΕΣΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΚΑΡΟΤΣΙΑ
ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 1000 ML
(ΤΟΙΧΟΥ)

Τεµάχιο

60

ΣΑΡΩΘΡΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 80 CM

Τεµάχιο

Πλαστικά ποτήρια µιας χρήσεως 50 τεµαχίων, σε
χρώµα λευκό, υψηλής αντοχής, 250 ml
Χαλάκι πόρτας εξωτερικού - εσωτερικού χώρου,
κατασκευασµένο
από
spaghetti
pvc,
αντιολισθητικό, µε δυνατότητα κατακράτησης
νερού, σκόνης, λάσπης, ∆ιαστάσεων 100x110 εκ.
Πρέσα πλαστική, ανταλλακτικό για επαγγελµατικά
καρότσια µε κουβά 30 λίτρων
Σαπουνοθήκη πλαστική, υψηλής ποιότητας µε
κλειδαριά, χωρητικότητας 1.000 ml
Σάρωθρο βαµβακερό ανταλλακτικό, διαστάσεων
80 εκ., χρησιµοποιείται στεγνό ή και µε ειδικά
υγρά παρκεταρίσµατος, απορροφά την σκόνη και
τα χνούδια, πλένεται στο πλυντήριο, εύκολη η
αλλαγή του

61

ΣΑΡΩΘΡΟ ΒΑΣΗ

Τεµάχιο

Ειδική βάση για σάρωθρο 80 εκ.

62

ΣΑΡΩΘΡΟ ΚΟΝΤΑΡΙ

Τεµάχιο

63

ΣΗΜΑΝΣΗ ΥΓΡΟΥ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ

Τεµάχιο

64

ΣΚΟΙΝΙ
ΓΙΑ
ΡΟΥΧΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 20 ΜΕΤΡΑ

Τεµάχιο

65

ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ / ΣΥΣΚ.
2,5 ΚΙΛΑ

Συσκευασία
2,5 kg

66

ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ / ΣΥΣΚ.
15 ΚΙΛΑ

Συσκευασία
15 kg

67

ΣΚΟΡΟΚΤΟΝΟ ΑΟΣΜΟ / ΣΥΣΚ. 6 TEM.

Συσκευασία
6 τεµ

Κοντάρι για σάρωθρο
Σήµανση σπαστή διπλή, κίτρινου χρώµατος,
«ΠΡΟΣΟΧΗ ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΠΑΤΩΜΑ» διαστάσεων
30x40x60 εκ. περίπου
Σχοινί πλαστικοποιηµένο εξαιρετικής αντοχής για
άπλωµα ρούχων µήκους 20 µέτρων.
Σκόνη – απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων που
αποµακρύνει
τα
επίµονα
και
ξεραµένα
υπολείµµατα φαγητού, για τέλεια αποτελέσµατα
ακόµη και σε χαµηλές θερµοκρασίες, χωρίς να
αφήνει κηλίδες στα γυάλινα ποτήρια και σκεύη.
Συσκευασία των 2,5 κιλών
Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων σε σκόνη,
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 ανακυκλώσιµη
συσκευασία των 15 κιλών όπου θα αναγράφονται
οδηγίες χρήσης.
Σκοροκτόνο άοσµο, δεν λερώνει τα χέρια και τα
ρούχα, διάρκειας έξι µηνών

68
69

ΣΚΟΥΠΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΣΚΟΥΦΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ /
ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ.

Τεµάχιο
Συσκευασία
100 τεµ.

53
54
55
56

59

Τεµάχιο
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Σκούπα συνθετική 3 σειρών
Σκουφάκι
µε
γείσο
µπροστά,
στρογγυλό. Πολυπροπυλένιο
µη
υφαντό. Ελαστικό άκρο. ∆ιάµετρος 53 εκ. Κουτί
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των 100 τεµαχίων.

70

ΣΥΡΜΑ ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ ΧΟΝΤΡΟ /
ΣΥΣΚ. 4 ΤΕΜ.

Συσκευασία
4 τεµ.

71

ΣΥΡΜΑΤΙΝΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ 12 x 15 ΕΚ.

Τεµάχιο

72

ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΚΑΖΙΟΥ (ΤΥΠΟΥ EL GRECO)

Τεµάχιο

73

ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜ.
ΕΠΑΓΓ. ΣΦΟΥΓΓ/ΑΣ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ME ΠΡΑΣΙΝΗ
ΦΙΜΠΡΑ

Τεµάχιο

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΓΙΓΑΣ ΒΙ∆ΩΤΗ ΧΩΡΙΣ
ΚΟΝΤΑΡΙ

Τεµάχιο

74

75

Τεµάχιο

76

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ
ΕΠΑΓΓ.
ΚΟΡ∆ΟΝΙ
ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΒΙ∆ΩΤΗ 400
ΓΡΑΜ.

Τεµάχιο

77

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΙΚΡΗ

Τεµάχιο

78

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΟΡ∆ΟΝΙ
ΒΙ∆ΩΤΗ
400 ΓΡΑΜ. & ΚΟΝΤΑΡΙ &
ΚΕΦΑΛΗ

Τεµάχιο

79

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟΣ 35
CM ΚΟΜΠΛΕ

Τεµάχιο

80

ΥΓΡΟ AΦΡΟΛΟΥΤΡΟ ΠΑΙ∆ΙΚΟ / 1000 ML

81

ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ / 1000
ML

Τεµάχιο

82

ΥΓΡΟ
ΑΠΟΡ/ΚΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ.
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ / 23 ΛΙΤΡΑ

∆οχείο 23 lt

83

ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡYΠ/ΚΟ ΡΟΥΧΩΝ / 4 ΛΙΤΡΑ

∆οχείο 4 lt

Τεµάχιο
1.000 ml
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Ανοξείδωτο µεταλλικό σύρµα, έξτρα ανθεκτικό και
ιδανικό για πολύ δύσκολες βρωµιές. Καθαρίζει
τέλεια καµένα λίπη και βρωµιά από σχάρες, ταψιά
και άλλα µεταλλικά σκεύη. Συσκευασία των 4
τεµαχίων
Πράσινο συρµάτινο τσοχάκι
(πετσετάκι) για
καθαριότητα, κατάλληλο για τον καθηµερινό
καθαρισµό των µαγειρικών σκευών και του
εξοπλισµού
της
κουζίνας.
Εύκολο στο ξέβγαλµα, εύκαµπτο, πολύ
ανθεκτικό, δεν κρατάει µυρωδιές και δεν
σκουριάζει. ∆ιαστάσεις 12 x 15 εκ. περίπου
Συσκευή γκαζιού (τύπου ελ Γκρέκο) που να
διαθέτει πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη και το
πρωτοποριακό σύστηµα σύνδεσης Easy Click
Plus για ευκολία, ταχύτητα και σιγουριά στην
σύνδεση / αποσύνδεση της συσκευής µε το
φιαλίδιο.
Σφικτήρας για κοντάρι αλουµινίου επαγγελµατικής
σφουγγαρίστρας
Σφουγγάρι κίτρινο µε πράσινη "fibra", µεγάλης
αντοχής, ιδανικό και για δύσκολους λεκέδες
Σφουγγαρίστρα
µεγάλη,
από
βισκόζη,
πολυεστέρα και πολυπροπυλένιο, µε αντοχή στα
αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να µην αφήνει
χνούδια κατά την τη χρήση της και να έχει µεγάλη
απορροφητικότητα. Μέγεθος γίγας
Επαγγελµατική σφουγγαρίστρα µε πράσινο κρόσι
µε βάρος τουλάχιστον 400 γρ και µήκος κροσσιού
35 εκ. κατασκευασµένη από πρωτογενή νήµατα,
µε εξαιρετική αντοχή στα αλκαλικά και όξινα
καθαριστικά, που δεν αφήνει χνούδι κατά τη
χρήσης της και έχει µεγάλη απορροφητικότητα.
Σφουγγαρίστρα
µικρή,
200gr
περίπου,
από βισκόζη, πολυεστέρα και πολυπροπυλένιο,
µε αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά.
Να µην αφήνει χνούδια κατά την τη χρήση της και
να έχει µεγάλη απορροφητικότητα
Επαγγελµατική σφουγγαρίστρα µε πράσινο
κρόσι, βάρος τουλάχιστον 400 γρ και µήκος
κροσσιού
35
εκ., κατασκευασµένη
από
πρωτογενή νήµατα, µε εξαιρετική αντοχή στα
αλκαλικά και όξινα καθαριστικά, που δεν αφήνει
χνούδι κατά τη χρήσης της και έχει µεγάλη
απορροφητικότητα. ∆ιαθέτει κοντάρι αλουµινίου –
κεφαλή
συγκράτησης
–
ανταλλακτικό
σφουγγαρίστρας και σύνδεσης µε το κοντάρι
Υαλοκαθαριστήρας (καθαριστήρας τζαµιού) µε
βάση, κοµπλέ, ανοξείδωτος, 35 εκ.
Υγρό αφρόλουτρο παιδικό 1.000 ml
Υγρό απολυµαντικό αλκοολούχο αντισηπτικό
διάλυµα σε µορφή gel για υγιεινή αντισηψία
χεριών και δέρµατος χωρίς νερό, άδεια Ε.Ο.Φ. σε
συσκευασία των 1000 ml µε ενσωµατωµένη
δοσοµετρική αντλία, χωρίς ξέβγαλµα
Υγρό πιάτων και ποτηριών για όλα τα
επαγγελµατικά πλυντήρια. Ιδανικό για πλύση σε
σκληρά νερά, µε υψηλή αλκαλικότητα και
αποσκληρηντική δράση. Συσκευασία 23 λίτρων
Υγρό
απορρυπαντικό
ρούχων
χαµηλού
αφρισµού, κατάλληλο και για χρωµατιστά ρούχα
καθώς δεν περιέχει λευκαντικούς παράγοντες
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84

ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ EXTRA
ΙΣΧΥΡΟ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

∆οχείο 4 lt

85

ΥΓΡΟ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΦΑΝ. / ∆ΟΧ. 5 ΛΙΤΡΑ

ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ

∆οχείο 5 lt

86

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΟΚΕΤΩΝ / ∆ΟΧ. 1
ΛΙΤΡΟ

∆οχείο 1 lt

87

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΑΤΩΝ / ∆ΟΧ. 4
ΛΙΤΡΑ

∆οχείο 4 lt

88

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ / ∆ΟΧ. 4
ΛΙΤΡΑ

∆οχείο 4 lt

89

ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ / ∆ΟΧ.
4 ΛΙΤΡΑ

∆οχείο 4 lt

90

ΥΓΡΟ ΜΑΛΑΚΤ. - ΑΡΩΜΑΤ. ΡΟΥΧΩΝ /
∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

∆οχείο 4 lt

91

ΥΓΡΟ ΠΑΠΙ WC / 750 ML

92

ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

∆οχείο 4 lt

93

ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ / ∆ΟΧ. 4
ΛΙΤΡΑ

∆οχείο 4 lt

94

Υ∆ΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 500 ΓΡΑΜ.

Τεµάχιο
750 ml

Συσκευασία
500 gr
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στην σύνθεσή του, ιδανικό για καθηµερινούς
λεκέδες καθώς διαλύεται εύκολα στην πλύση
διεισδύοντας γρηγορότερα στην καρδιά του λεκέ,
σε δοχείο 4 λίτρων
Πολυκαθαριστικό, διαλύει λάδια και δύσκολες
βρωµιές,
χρησιµοποιείται
αδιάλυτο
είτε
διαλυµένο. ∆οχείο 4 λίτρων
Υγρό καθαρισµού ευαίσθητων επιφανειών,
απολυµαντικό χωρίς χλώριο κατάλληλο για
καθηµερινή χρήση σε µεγάλες και µικρές
επιφάνειες, για απαλό αλλά βαθύ καθαρισµό
xωρίς να αφήνει υπολείµµατα, φιλικό για κάθε
είδους επιφάνεια που πλένεται. ∆οχείο 5 λίτρων
Συµπυκνωµένο υγρό - σαµπουάν καθαρισµού
που χρησιµοποιείται για τον καθαρισµό χαλιών,
µοκέτων κ.α. Ζωντανεύει και ανανεώνει το φυσικό
τους χρώµα. Αποµακρύνει εύκολα τους
υδατοδιαλυτούς λεκέδες, είναι χαµηλού αφρισµού
και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για πλύσιµο των
χαλιών µε το χέρι ή σε πλυστική µηχανή
κατάλληλη για το πλύσιµο των χαλιών.
Υγρό απορρυπαντικό κατάλληλο για πλύσιµο
πιάτων, ποτηριών, σκευών, κατσαρόλων και
µαχαιροπήρουνων στο χέρι. Θα πρέπει να είναι
παχύρρευστο, να διεισδύει γρήγορα, να διαλύει
εύκολα τα λίπη και 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, να είναι κατάλληλης σύνθεσης
ώστε να µην επηρεάζει το δέρµα των χρηστών σε
συσκευασία των 4 λίτρων
Υγρό καθαρισµού τζαµιών που να είναι
κατάλληλης σύνθεσης ώστε να εξασφαλίζει το
γρήγορο στέγνωµα των επιφανειών και να µην
αφήνει θάµπωµα στα τζάµια µετά το σκούπισµα
και το στέγνωµα, σε συσκευασία των 4 λίτρων
Υγρό κρεµοσάπουνο χεριών µε εκχύλισµα αλόη
βέρα για ενυδάτωση και προστασία ph 5.5 και
µικροβιολογικά ελεγµένο, σε συσκευασία των 4
λίτρων
Να περιέχει ενεργά συστατικά βιοδιασπώµενα
ώστε να µην επιβαρύνει το υδάτινο περιβάλλον .
Να συσκευάζεται σε ειδικά µελετηµένες
συσκευασίες ώστε να είναι 100% ανακυκλώσιµες
και ασφαλείς για το χρήστη, να είναι φιλικό µε την
επιδερµίδα, υποαλλεργικό και να µην προκαλεί
ερεθισµούς , να προσφέρει απαλότητα στα
ρούχα. Σε συσκευασία των 4 λίτρων
Υγρό καθαριστικό - απολυµαντικό λεκάνης σε
συσκευασία των 750 ml
Υγρό καθαρισµού δαπέδων µε ευχάριστο –
διακριτικό άρωµα, κατάλληλης σύνθεσης ώστε να
καθαρίζει χωρίς να δηµιουργεί κηλίδες και χωρίς
να επηρεάζει τις επιφάνειες των δαπέδων σε
συσκευασία των 4 λίτρων
Υγρό πλυντηρίου πιάτων ελεγχόµενου αφρισµού,
καθαρίζει σε βάθος, αφαιρεί εύκολα δύσκολους
ρύπους, αποµακρύνει τις δυσοσµίες και δεν
αφήνει στίγµατα, αφήνοντας υπέροχο άρωµα
φρεσκάδας και καθαριότητας. Κατάλληλο για
µαλακά και σκληρά νερά, µε υψηλή αλκαλικότητα
και αποσκληρυντική δράση. Συσκευασία 4 λίτρων
∆ιάλυµα υδροχλωρικού οξέος γενικής χρήσης.
Λευκαίνει & απολυµαίνει. Περιέχει υδροχλωρικό
οξύ 5% -15%, σε συσκευασία 500 γρ. περίπου
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Φαράσι πλαστικό, αντοχής, µε λάστιχο και
άνοιγµα φαρασιού 26 εκ. περίπου
Φαράσι
πλαστικό,
αντοχής
µε
χερούλι
ορθοστατικό 80 εκ., άνοιγµα φαρασιού 26 εκ.
περίπου

95

ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

Τεµάχιο

96

ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ
ΚΟΝΤΑΡΙ

Τεµάχιο

97

ΦΙΑΛΕΣ ΓΚΑΖΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΙΚΡΕΣ

Τεµάχιο

Φιαλίδιο υγραερίου Θεόφιλος

98

ΦΙΑΛΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΙΚΡΕΣ
ΦΙΑΛΕΣ
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
(ΤΥΠΟΥ
GRECO)

Τεµάχιο

Φιαλίδιο υγραερίου 190 γρ.

Τεµάχιο

Φιαλίδιο υγραερίου τύπου ελ Γκρέκο
Χαρτί κουζίνας σε ρολό του 1 κιλού, χαρτί λευκό,
από λευκασµένο χηµικό πολτό 100% (µε
απόκλιση +/-10%), να µη λιώνει στο νερό και να
µην αφήνει χνούδι, συσκευασία µε πλαστικό
περίβληµα
Χαρτί υγείας 3 φύλλων λευκό, απαλό,
υδατοδιαλυτό 200 γρ., από λευκασµένο πολτό
100% (µε απόκλιση +/-10%), άριστης ποιότητας
Καλάθι (χαρτοδοχείο) πλαστικό WC, µε πεντάλ,
χωρητικότητας 8 λίτρων µε καπάκι
Χαρτοδοχείο γραφείου από ενισχυµένο πλαστικό

99

EL

100

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ ΛΕΥΚΟ 1 ΚΙΛΟ /
ΤΕΜ.

Τεµάχιο
1 kg

101

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 3ΦΥΛΛΟ Χ 200 ΓΡΑΜ. /
ΤΕΜ.
ΚΑΛΑΘΙ (ΧΑΡΤΟ∆ΟΧΕΙΟ)
ΠΛΑΣΤΙΚΟ
WC 8L ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ
ΚΑΛΑΘΙ (ΧΑΡΤΟ∆ΟΧΕΙΟ) ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Τεµάχιο
200 gr

102
103

104

105

ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (ΤΟΙΧΟΥ)

ΓΙΑ

ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΚΟΥΤΙ 2ΦΥΛΛΑ (100
ΤΕΜ / ΚΟΥΤΙ)

Τεµάχιο
Τεµάχιο

Τεµάχιο

Κουτί 100
τεµ

106

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ
ΕΣΤΙΑΤΟΡ. (ΠΑΚ. 750 TEM.)

ΑΠΑΛΕΣ

Συσκευασία
750 Τεµ.

107

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ 2ΦΥΛΛΗ ΛΕΥΚΗ 4000
ΤΕΜ. / ΚΙΒ.

Συσκευασία
4.000
φύλλων

108

ΧΛΩΡΙΝΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑ / 2 ΛΙΤΡΑ

Τεµάχιο
2 lt

109

ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 750 ML

Τεµάχιο
750 ml

110

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ 1000 ML

Τεµάχιο

111

ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 600 ΤΕΜ.

Τεµάχιο
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Θήκη πλαστική για χειροπετσέτες (µια-µια ή ζικζακ) 600 τεµαχίων, να διαθέτει κλειδαριά και
σχισµή για να φαίνεται η ποσότητα των
χειροπετσετών, χρώµατος λευκού, διαστάσεων
33x25x13 εκ.
Χαρτοµάντηλα γραφείου σε χάρτινο κουτί των
100 διπλών χαρτοµάντηλων
Χαρτοπετσέτες από λευκασµένο πρωτογενή
χηµικό πολτό 90% και µηχανικό 10% (µε
απόκλιση +/- 10%), διαστάσεων 24X24 εκ.
περίπου, µε πλαστικό περίβληµα
Χειροπετσέτα Ζικ-ζακ µαλακή, απορροφητική,
δίφυλλη από καθαρή χαρτοµάζα, συσκευασµένη
µε τέτοιο τρόπο ώστε ο χρήστης να µπορεί να
τραβάει µία τη φορά. ∆ιαστάσεις φύλλου 24,5X21
εκ. περίπου, βάρος χαρτιού: 32 γρ/µ2 ± 5%, σε
συσκευασία 4.000 φύλλων
Συµπυκνωµένο
διάλυµα
(µε
άρωµα)
υποχλωριώδους νατρίου, µε καθαριστικές απολυµαντικές ιδιότητες και περιεκτικότητα
τουλάχιστον 4% κ.ο. σε ενεργό χλώριο (Na).
Συσκευασία: πλαστική φιάλη των 2 λίτρων πάνω
στην οποία θα αναγράφονται οδηγίες χρήσεως
και ασφάλειας.
Συµπυκνωµένο
διάλυµα
(µε
άρωµα)
υποχλωριώδους νατρίου, µε καθαριστικές απολυµαντικές ιδιότητες και περιεκτικότητα
τουλάχιστον 4% κ.ο. σε ενεργό χλώριο (Na).
Συσκευασία: πλαστική φιάλη των 750 ml πάνω
στην οποία θα αναγράφονται οδηγίες χρήσεως
και ασφάλειας.
Ψεκαστήρας από σκληρό πλαστικό και αντλία
µεγάλης αντοχής. Τα εξαρτήµατα της αντλίας
αποσυναρµολογούνται εύκολα για γρήγορο
καθαρισµό. Ιδανικός για όλα τα απορρυπαντικά
και απολυµαντικά υγρά. Κατάλληλος για την
καθαριότητα παραθύρων, χώρων υγιεινής,
ανελκυστήρων, µηχανών. Χωρητικότητα 1000 ml.
Θήκη για χειροπετσέτες, (33.x25x13εκ.) από
ανοξείδωτο ατσάλι, που να διαθέτει κλειδαριά και
σχισµή για να φαίνεται η ποσότητα των
χειροπετσετών
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ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 0,70 M Χ 0,95 M
ΜΕ ΚΟΡ∆ΟΝΙ ΡΟΛΟ 10 ΤΕΜ.

Ρολό
10 τεµ.

113

ΣΑΚΟΥΛΕΣ WC ΡΟΛΟ 30 ΤΕΜ.

Ρολό
30 τεµ.

114
115

Μ

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΣΑΙΟ
ΜΕΓΕΘΟΣ (50 ΤΕΜ. / ΣΥΣΚ.)
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΥΠΟΥ
ΦΑΝΕΛΑΚΙ (30εκ. Χ 60 εκ. περίπου) /
ΤΕΜ.

Συσκευασία
50 τεµ.
Τεµάχιο

116

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 80 Χ 1,10 (ΧΩΡΙΣ
ΛΟΓΟΤΥΠΟ) ΣΕ ΚΙΛΑ

Κιλό

117

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 60 Χ 80 εκ. ΣΕ ΚΙΛΑ

Κιλό

Σακούλες πλαστικές διαστάσεων 70x95 εκ.
περίπου, ποιότητας πολυαιθυλενίου LDPE, σε
συσκευασία ρολού 10 τεµ.
Σακούλες πλαστικές για καλαθάκια wc ή γραφείου
διαστάσεων 40x50 εκ. περίπου, ποιότητας
πολυαιθυλενίου LDPE, σε συσκευασία ρολού 30
τεµ.
Σακούλες ιδανικές για τη συντήρηση των
τροφίµων µέσα και έξω από το ψυγείο, να είναι
κατάλληλες για επαφή µε όλα τα τρόφιµα
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Ε.Ε., σε
συσκευασία των 50 τεµ.
Σακούλες πλαστικές τύπου «φανελάκι» µεσαίο
µέγεθος διαστάσεων 30x60 εκ. περίπου,
ποιότητας
πολυαιθυλενίου
LDPE
υψηλής
αντοχής, σε τεµάχια
Σάκοι µαύροι, σκληροί, µεγάλης αντοχής 80x110
εκ., που παράγονται από 100% πολυαιθυλένιο
(ΗDPE) υψηλής πυκνότητας
Πλαστικοί
σάκοι
απορριµµάτων
µαύρου
χρώµατος, που παράγονται από πολυαιθυλένιο
χαµηλής περιεκτικότητας LDPE. Υψηλής αντοχής
και διαστάσεων 60x80 εκ. περίπου, σε κιλά

Μοσχάτο, 30/10/2017

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Προϊσταµένη
Τµήµατος Προµηθειών

Η Συντάξασα
ΕΛΠΙ∆Α ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ∆ιευθύντρια
Οικονοµικών Υπηρεσιών
∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ
ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 181.404,69 €
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 86/2017

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας για
τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων του (Πνευµατικό Κέντρο,
Κοινωφελής Επιχείρηση, ∆ηµοτικός Οργανισµός Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Σχολική Επιτροπή Α/βαθµιας Εκπαίδευσης, Σχολική Επιτροπή Β/βαθµιας
Εκπαίδευσης) για δύο (2) έτη από την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων.
Τα προς προµήθεια είδη, θα είναι εγκεκριµένων εταιρειών ευρείας κατανάλωσης, εύκολα
αναγνωρίσιµα στην ελληνική αγορά και θα προέρχονται από εργοστάσια που λειτουργούν
νόµιµα.
Η παραγωγή, η σύνθεση και η σήµανση θα είναι σύµφωνη µε τους νόµους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Ελλάδας.
Θα φέρουν σήµανση από CE, ετικέτες σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς και θα είναι
εγκεκριµένα από τις αρµόδιες αρχές.
Άρθρο 2Ο - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η αναφερόµενη προµήθεια θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε:
• Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών» (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
• Τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
• Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
• Τον N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις».
• Τον Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/τ.Α΄/20-3-2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του
∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
• Τον N. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α΄/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων –
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) –
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει καθώς και τις διατάξεις της Υ.Α. 57654/2017 (ΦΕΚ 1781/τ.Β΄/23-5-2017).
• Τον Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/9-5-2013) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων
4046/12, 4093/12 και 4127/13» (παρ. Ζ – Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην
οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων
πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές) όπως ισχύει.
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Το άρθρο 4 του άρθρου 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ.Α΄/23-1-2013) «Συνταξιοδοτικές
ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης
Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο
«Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης», της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής
∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο
«Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής
∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο
«∆ιευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την
υπογραφή των Συµβάσεων».
Την Εγκύκλιο 3 µε αριθµό πρωτ. 11543/26-3-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών µε την
οποία καθορίζεται η προτεινόµενη διαδικασία υλοποίησης των προµηθειών µε ανάδειξη
προµηθευτών – χορηγητών.
Τον Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2014).
Το Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016).
Την υπ΄αρ. 158/2016 Απόφαση Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ (Φ.Ε.Κ. 3698/τ.Β΄/16-11-2016): Έγκριση
«Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης» (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8-8-2016) για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των
ορίων των οδηγιών.
Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίες συµπλήρωσης
Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.
4412/2016.
Τον Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/7-4-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 3ο ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σειρά ισχύος εγγράφων της σύµβασης είναι:
α) Η Σύµβαση
β) Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού µε τη συνηµµένη Μελέτη, η οποία
αποτελείται από τα εξής µέρη:
• Τεχνική έκθεση
• Ενδεικτικός Προϋπολογισµός
• Τεχνικές προδιαγραφές
• Συγγραφή υποχρεώσεων
• Τιµολόγιο προσφοράς
γ) Η Απόφαση κατακύρωσης
δ) Η προσφορά του αναδόχου συµπεριλαµβανοµένων και των αποδεικτικών µέσων –
δικαιολογητικών κατακύρωσης
Άρθρο 4ο - ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι οικονοµικοί φορείς που θα συµµετάσχουν στο διαγωνισµό οφείλουν να προσκοµίσουν
εγγυητική επιστολή συµµετοχής που θα αναλογεί σε ποσοστό 1% (ένα τοις εκατό), επί του
προϋπολογισµού της µελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. για την οµάδα ή τις οµάδες που θα
συµµετάσχουν.
Η εγγύηση προσκοµίζεται: είτε µε εγγυητική επιστολή Τραπέζης είτε µε γραµµάτιο του Ταµείου
Παρακαταθηκών είτε από το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε.
Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον οικονοµικό φορέα στον οποίο κατακυρώθηκε το
αποτέλεσµα του διαγωνισµού της προµήθειας, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της
προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της
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σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών οικονοµικών φορέων που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό
επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16)
Άρθρο 5ο - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ο ανάδοχος, µετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού σε αυτόν, υποχρεούται
να προσκοµίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που θα αναλογεί σε ποσοστό 5% (πέντε
τοις εκατό) επί της αξίας της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης και ύστερα από την εκκαθάριση των
τυχόν απαιτήσεων των συµβαλλοµένων.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, εκδίδεται υπέρ του φορέα (∆ήµος ή Νοµικό
Πρόσωπο) µε τον οποίο υπογράφεται η σύµβαση.
Οι παραπάνω εγγυήσεις κατά ελάχιστο θα περιλαµβάνουν στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο
72 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 6ο – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Μετά την επέλευση των έννοµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο ανάδοχος
υποχρεούται να προσέλθει εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης για την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων, προσκοµίζοντας και τις
προβλεπόµενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.
Η υπογραφή του σύµβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει τη σύµβαση µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η
κατακύρωση γίνεται στον οικονοµικό φορέα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους οικονοµικούς φορείς που
έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό και στους οποίους έγινε πρόσκληση, δεν προσέλθει για την
υπογραφή της σύµβασης, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση δ' της
παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 (άρθρο 105 παρ.5 του Ν.4412/2016
Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται τµηµατικά, ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες της
Υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής, µε µακροσκοπικό έλεγχο από την αρµόδια επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής της κάθε αναθέτουσας αρχής, σύµφωνα µε το άρθρο 221 του
Ν. 4412/2016 και κατά τα λοιπά οριζόµενα σε ειδικότερα άρθρα αυτού, µε τρόπο και σε χρόνο
που θα ορίζεται από τις επιµέρους συµβάσεις.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να χορηγεί στην εκάστοτε αρµόδια επιτροπή παρακολούθησης και
παραλαβής του ∆ήµου Μοσχάτου – Ταύρου, του Πνευµατικού Κέντρου ∆ήµου Μοσχάτου –
Ταύρου, της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Μοσχάτου – Ταύρου, του ∆ηµοτικού Οργανισµού
Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ∆ήµου Μοσχάτου – Ταύρου, της Σχολικής
Επιτροπής Α/βαθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Μοσχάτου – Ταύρου και της Σχολικής Επιτροπής
Β/βαθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Μοσχάτου – Ταύρου, κάθε στοιχείο σχετικό προκειµένου να
διαπιστωθεί ότι τα υπό προµήθεια είδη πληρούν τις προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της
παρούσης µελέτης.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεννοείται µε την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την
αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής και τον αρµόδιο υπάλληλο στον τόπο παράδοσης για την
παράδοση – παραλαβή της προµήθειας.
Τόπος παράδοσης της προµήθειας ορίζεται:
α) για το ∆ήµο, η αποθήκη του ∆ήµου και
β) για τα Νοµικά Πρόσωπα ο χώρος που θα υποδείξει το καθένα.
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Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε
πρακτικό πρόβληµα παράδοση των ειδών, στο ∆ήµο ή τα Νοµικά του Πρόσωπα αντίστοιχα µε
δικά του έξοδα µεταφοράς και δικούς του υπαλλήλους.
`Εφ’ όσον η ποιότητα των προϊόντων προκύψει ότι δεν ανταποκρίνεται στους όρους της
σύµβασης και δεν πληροί τις προβλεπόµενες προδιαγραφές της κείµενης νοµοθεσίας, ο
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αντικαταστήσει το προµηθευόµενο είδος µε νέο που να τις
πληροί, µε δική του επιβάρυνση. Επίσης οι συσκευασίες δεν θα πρέπει να είναι λιποβαρείς,
χτυπηµένες κ.λ.π. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο συµβεί, οι συγκεκριµένες συσκευασίες θα
πρέπει να αντικατασταθούν µε την επόµενη παράδοση. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί
απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής µπορεί να
προτείνει την τέλεια απόρριψη των προµηθευόµενων ειδών. Εάν ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί
προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της οριζόµενης προθεσµίας από την ίδια, ο κάθε
αναθέτουσα αρχή δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασµό
του αναδόχου, κατά τον προσφορότερο τρόπο για τις ανάγκες και τα συµφέροντα αυτής.
Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµά
του, που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά, µέσα
στον συµβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται.
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύµβαση όταν:
α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη της
αναθέτουσας αρχής ή
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Με την απόφαση κήρυξης αναδόχου έκπτωτου από τη σύµβαση, µπορεί να του παρασχεθεί η
δυνατότητα παράδοσης του υλικού µέχρι την προηγουµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του
διαγωνισµού, που γίνεται σε βάρος του.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή σύµβαση, επιβάλλονται µε
απόφαση του ∆.Σ ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, οι κυρώσεις, που ορίζει η
σχετική νοµοθεσία.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προµήθεια είδη εντός πέντε (5) εργάσιµων
ηµερών από την εκάστοτε παραγγελία η οποία µπορεί να γίνεται τηλεφωνικά ή µέσω έγγραφου
µηνύµατος µε FAX ή µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος (e-mail).
Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στον χώρο παράδοσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον επιβλέποντα της προµήθειας, στο
οποίο αναφέρεται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης
σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε.
Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης εκτέλεσης της παραπάνω προµήθειας, εξαιρουµένης της
αποδεδειγµένης περίπτωσης ανωτέρας βίας, ισχύουν τα οριζόµενα στο Ν. 4412/2016.
Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναθέτουσας αρχής (του ∆ήµου ή
του Νοµικού του Προσώπου) ή σε ανώτερα βία, η προθεσµία παράδοσης παρατείνεται για τόσο
χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα της αναθέτουσας αρχής ή από ανωτέρα βία - κώλυµα
του αναδόχου, ο οποίος όµως δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση για την καθυστέρηση αυτή.
Άρθρο 7ο - ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ - ΠΛΗΡΩΜΗ
Σε κάθε τιµή περιλαµβάνεται η αξία των προµηθευοµένων ειδών, το κόστος συσκευασίας,
µεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών στους χώρους της κάθε αναθέτουσας αρχής, κάθε
απαιτούµενη δαπάνη της εργασίας απασχολούµενου προσωπικού του αναδόχου και των
ασφαλιστικών του εισφορών, ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί σε κάθε είδος και οι νόµιµες κρατήσεις.
Η κάθε τιµή µονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αµετάβλητη καθ’ όλη τη διάρκεια
εκτέλεσης της σύµβασης και δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση και αναπροσαρµογή για κανένα
λόγο.
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Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά από την κάθε αναθέτουσα αρχή, βάσει των
αναληφθεισών δαπανών σε βάρος του προϋπολογισµού του οικονοµικών ετών 2017, 2018 και
2019 µετά την έκδοση των σχετικών τιµολογίων και την παραλαβή των ειδών από την αρµόδια
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής που θα συντάξει το σχετικό πρωτόκολλο
παραλαβής, εφόσον δεν διαπιστώθηκε καµιά απόκλιση ως προς την ποιότητα και την ποσότητα
των προµηθευοµένων ειδών.
Άρθρο 8ο - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ
Ο ανάδοχος, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται µε όλους τους φόρους, τέλη και
κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης, πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος
βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. Επιπλέον, ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε κράτηση που ανέρχεται
σε 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑ∆ΗΣΥ) και
αντίστοιχο ποσό χαρτοσήµου και Ο.Γ.Α. χαρτοσήµου επ’ αυτής, καθώς κράτηση που ανέρχεται
σε 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) και αντίστοιχο ποσό
χαρτοσήµου και Ο.Γ.Α. χαρτοσήµου επ΄αυτής.
Άρθρο 9ο ΠΟΙΟΤΗΤΑ-∆ΕΙΓΜΑΤΑ
Ο ∆ήµος και τα Νοµικά του Πρόσωπα ενδιαφέρονται για υλικά αρίστης ποιότητας και µπορούν
προκειµένου να ελέγξουν τα προσφερόµενα είδη να στείλουν αυτά σε οποιοδήποτε κατά την
κρίση τους εργαστήριο για εξακρίβωση των τεχνικών τους χαρακτηριστικών, µε δαπάνη των
οικονοµικών φορέων που θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό.
∆εν απαιτείται η προσκόµιση δειγµάτων κατά το διαγωνισµό. Όµως κατά την αξιολόγηση των
τεχνικών προσφορών, ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους οικονοµικούς φορείς
που θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, την προσκόµιση δειγµάτων για όποιο είδος κριθεί
απαραίτητο.
Άρθρο 10Ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
Η σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί βάσει των οριζόµενων στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.
Σε κάθε περίπτωση η κάθε αναθέτουσα αρχή δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των
ποσοτήτων του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης, ενώ σε ενδεχόµενο που λήξει η
διάρκεια της σύµβασης και οι ανωτέρω ποσότητες δεν έχουν εξαντληθεί, ο ανάδοχος δεν θα έχει
κανένα δικαίωµα να διεκδικήσει οποιασδήποτε µορφής αποζηµίωση από την ενέργεια αυτή.
Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η προµήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος, ο
ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Υπηρεσίας.
Επίσης, δεδοµένης της αδυναµίας επακριβούς προσδιορισµού των ποσοτήτων που θα
απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της σύµβασης, ο ∆ήµος και τα Νοµικά του Πρόσωπα
διατηρούν το δικαίωµα να µεταβάλλουν τις ποσότητες των ειδών που αναφέρονται στον
ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης, (είτε µειώνοντας είτε αυξάνοντας τις ποσότητες)
κατά τρόπον ώστε να καλύψουν τις ανάγκες τους, µε την προϋπόθεση όµως, το κόστος
των ειδών που θα τροποποιηθούν να µην υπερβεί το ποσό της σύµβασης και
εφαρµόζοντας τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 11ο ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει
τιµής (χαµηλότερη τιµή).
Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σταθερή και αµετάβλητη καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και
δεν θα αυξηθεί για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.
Άρθρο 12ο ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.) σύµφωνα µε το άρθρο 38 Ν.
4412/2016.
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ)
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Επίσης η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) θα δηµοσιευθεί στον τοπικό τύπο
κατά τις διατάξεις του Ν. 3548/2007
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισµού θα βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
και συγκεκριµένα στη διεύθυνση www.dimosmoschatou-tavrou.gr.
Σε περίπτωση που προκύψουν ανάδοχοι περισσότεροι του ενός, το κόστος δηµοσίευσης θα
επιµεριστεί ισόποσα.
Άρθρο 13ο ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να συµµετέχουν για µία ή περισσότερες οµάδες χωρίς
περιορισµό, ως αυτές καθορίζονται µε την παρούσα µελέτη.
Σε κάθε περίπτωση η προσφορά θα αφορά µία ή περισσότερες οµάδες ή το σύνολο των οµάδων,
µε την απαραίτητη προϋπόθεση στην προσφορά να περιλαµβάνεται το σύνολο των ζητούµενων
ειδών της εκάστοτε οµάδας.
Άρθρο 14ο ΖΗΜΙΕΣ - ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για την ασφάλεια
του προσωπικού που απασχολεί και για την πρόληψη ζηµιών – ατυχηµάτων σε οποιαδήποτε
πρόσωπα ή πράγµατα. Για ατυχήµατα ή ζηµιές που τυχόν θα συµβούν στο προσωπικό του
Αναδόχου ή οποιονδήποτε τρίτο, η Αναθέτουσα αρχή δεν φέρει καµιά ευθύνη. Ευθύνες, τόσο τις
αστικές όσο και τις ποινικές, σύµφωνα µε τις διατάξεις των οικείων νόµων για τις περιπτώσεις
αυτές, φέρει αποκλειστικά και µόνο ο ανάδοχος.
Άρθρο 15ο ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΠΡΟŸΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Για την εκτέλεση της σύµβασης, ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 200 έως και 215, του Ν.
4412/2016.
2. Η επικοινωνία µε τον Ανάδοχο κατά τα οριζόµενα από το Ν. 4412/2016 θα
πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά µέσω αλληλογραφίας, σε προκαθορισµένες ηλεκτρονικές
διευθύνσεις και εναλλακτικά όποτε κριθεί αναγκαίο µέσω τηλεοµοιοτυπίας και συµβατικού
ταχυδροµείου.
3. Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να υποκατασταθεί στη σύµβαση ή για κάποιο µέρος αυτής από
άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.
4. Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται µε την παρούσα, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Ν.
4412/2016, του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010 καθώς και τυχόν παράλληλης
σχετικής νοµοθεσίας που είναι σε ισχύ.
Άρθρο 16ο ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
Οι επιµέρους συµβάσεις τίθενται σε ισχύ από υπογραφής τους και για χρονικό διάστηµα δύο (2)
ετών.

Μ

Μοσχάτο, 30/10/2017

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Προϊσταµένη
Τµήµατος Προµηθειών

Η Συντάξασα
ΕΛΠΙ∆Α ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ∆ιευθύντρια
Οικονοµικών Υπηρεσιών
∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΕΝΤΥΠA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ
ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 181.404,69 €
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 86/2017

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ)
Ο υπογράφων ... µε ΑΦΜ .
∆ΟΥ .
έλαβα γνώση των όρων της
διακήρυξης του διαγωνισµού και της µελέτης, τους οποίους αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα και
προσφέρω για τα είδη υγιεινής και καθαριότητας τις ακόλουθες τιµές:

ΟΜΑ∆Α Α’ : ∆ΗΜΟΣ
Α/Α

∆ΗΜΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

ΠΟΣΟΤ.

1

ΑΝΤΑΛΛ/ΚΟ ΞΥΣΤΡΑΣ (ξυράφια 10 τεµ.)

40

2

ΑΠΟΡΡΟΦHΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΣΕ ΡΟΛΟ 14 ΜΕΤΡΑ

40

3

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ (ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΓΙΑ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ)
ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΣΥΣΚ.100 ΤΕΜ.

60
400
30

6

ΚΑΛΑΘΙ (ΧΑΡΤΟ∆ΟΧΕΙΟ) ΠΛΑΣΤΙΚΟ WC 8L ΜΕ
ΠΕΝΤΑΛ
ΞΥΣΤΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ

7

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΑΤΑ / 750 ML

60

8

ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ (1,30 Μ)

10

9

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΠΛΕ / 430 ML

20

10

ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ (ΠΑΝΙ) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 100 ΕΚ.

5

11

ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ (ΠΑΝΙ) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 80 ΕΚ.

5

12

ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΚΟΜΠΛΕ 100 ΕΚ.

5

13

ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΚΟΜΠΛΕ 80 ΕΚ.

5

14

ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΑ

50

15

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ ΛΕΥΚΑ 50 ΤΕΜ.

500

16

10

17

ΠΟ∆ΟΜΑΚΤΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
1Χ1,50 ΜΕΤΡΑ
ΠΡΕΣΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ

18

ΣΚΟΥΠΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

150

19

ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ME ΠΡΑΣΙΝΗ ΦΙΜΠΡΑ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓ. ΚΟΡ∆ΟΝΙ ΠΡΑΣΙΝΗ
ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΒΙ∆ΩΤΗ 400 ΓΡΑΜ.
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟΣ 35 CM ΚΟΜΠΛΕ

100
80

4
5

20
21
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10

5
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22

ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ / 1000 ML

50

23

ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

150

24
25

ΥΓΡΟ ΠΑΠΙ WC / 750 ML
ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

200
300

26

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΑΤΩΝ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

50

27

Υ∆ΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 500 ΓΡΑΜ.

80

28

ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΚΟΝΤΑΡΙ

30

29

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ ΛΕΥΚΟ 1 ΚΙΛΟ / ΤΕΜ.

30

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 3ΦΥΛΛΟ Χ 200 ΓΡΑΜ. / ΤΕΜ.

31

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ 2ΦΥΛΛΗ ΛΕΥΚΗ 4000 ΤΕΜ. / ΚΙΒ.

32

ΧΛΩΡΙΝΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑ / 2 ΛΙΤΡΑ

300

33

ΣΑΚΟΥΛΕΣ WC ΡΟΛΟ 30 ΤΕΜ.

400

34

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΥΠΟΥ ΦΑΝΕΛΑΚΙ (30εκ.x60εκ.
περίπου) / ΤΕΜ.
ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 600 ΤΕΜ.

35

200
8.000
150

9.000
6
ΣΥΝΟΛΑ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Ηµεροµηνία: . .
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙ∆Α)
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ
ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 181.404,69 €
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 86/2017

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ)
Ο υπογράφων ... µε ΑΦΜ .
∆ΟΥ .
έλαβα γνώση των όρων της
διακήρυξης του διαγωνισµού και της µελέτης, τους οποίους αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα και
προσφέρω για τα είδη υγιεινής και καθαριότητας τις ακόλουθες τιµές:

ΟΜΑ∆Α Β’ : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

ΠΟΣΟΤ.

1

ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ (ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ - ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ)

18

2

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΣΕ ΡΟΛΟ 14 ΜΕΤΡΑ

50

3

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ (ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΓΙΑ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ)

40

4

ΒΑΜΒΑΚΙ / 100 ΓΡΑΜ.

20

5

ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΣΥΣΚ.100 ΤΕΜ.

100

6

ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Νο 7,5 / ΖΕΥΓΟΣ

40

7

ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Νο 8,5 / ΖΕΥΓΟΣ

20

8

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ 300 ML

20

9

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΑΤΑ / 750 ML

30

10

ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓ/ΤΟΣ ∆ΙΠΛΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΚΑΙ
ΛΑΒΗ

4

11

ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓ/ΤΟΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΚΑΙ
ΛΑΒΗ

4

12

ΚΑΤΣΑΡΙ∆ΟΚΤΟΝΟ / 300 ML

20

13

ΚΕΦΑΛΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΒΙ∆ΩΤΗ
ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ (1,30 M) ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ
ΛΑΒΗ

20

14
15

16
16

16

ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ (1,30 Μ)
ΛΑΣΤΙΧΟ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΚΟΜΠΛΕ (ΜΕΓΑΛΟ: 80 εκ. λάστιχο & 100
εκ. κοντάρι)

17

ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ

50

18

ΞΥΣΤΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ

30

19

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΠΛΕ / 430 ML

40
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20

ΠΑΝΙΑ ΜΙΚΡΟΦΙΜΠΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ 38 ΕΚ. Χ 40 ΕΚ.

18

21

ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ (ΠΑΝΙ) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 80 ΕΚ.

20

22

ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΚΟΜΠΛΕ 80 ΕΚ.

6

23

ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΣΥΣΚ.20 ΤΕΜ.

40

24

ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΑ

16

25

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ ΛΕΥΚΑ 50 ΤΕΜ.

40

26

ΠΡΕΣΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ

4

27

ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 1000 ML (ΤΟΙΧΟΥ)

8

28

ΣΚΟΥΠΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

16

29

ΣΥΡΜΑΤΙΝΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ 12 x 15

20

30

ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜ.ΕΠΑΓΓ.ΣΦΟΥΓΓ/ΑΣ

18

31

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΓΙΓΑΣ ΒΙ∆ΩΤΗ ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ

60

32

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΟΡ∆ΟΝΙ ΒΙ∆ΩΤΗ 400 ΓΡΑΜ. &
ΚΟΝΤΑΡΙ & ΚΕΦΑΛΗ

10

33

ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ / 1000 ML

32

34

ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ EXTRA ΙΣΧΥΡΟ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

50

35

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΑΤΩΝ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

10

36

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

2

37

ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

50

38

ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

50

39

ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

8

40

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 3ΦΥΛΛΟ Χ 200 ΓΡΑΜ. / ΤΕΜ.

124

41

ΚΑΛΑΘΙ (ΧΑΡΤΟ∆ΟΧΕΙΟ) ΠΛΑΣΤΙΚΟ WC 8L ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ

10

42

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ 2ΦΥΛΛΗ ΛΕΥΚΗ 4000 ΤΕΜ. / ΚΙΒ.

123

43

132

44

ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 750 ML
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 0,70 Μ Χ 0,95 Μ ΜΕ ΚΟΡ∆ΟΝΙ ΡΟΛΟ
10 ΤΕΜ.

45

ΣΑΚΟΥΛΕΣ WC ΡΟΛΛΟ 30 ΤΕΜ.

100

107

ΣΥΝΟΛΑ
ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Ηµεροµηνία: . .
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙ∆Α)
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ
ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 181.404,69 €
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 86/2017

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ)
Ο υπογράφων ... µε ΑΦΜ .
∆ΟΥ .
έλαβα γνώση των όρων της
διακήρυξης του διαγωνισµού και της µελέτης, τους οποίους αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα και
προσφέρω για τα είδη υγιεινής και καθαριότητας τις ακόλουθες τιµές:

ΟΜΑ∆Α Γ’: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

ΠΟΣΟΤ.

1

ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ / ΣΥΣK. 72 TEM.

235

2

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ GEL / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

11

3

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

8

4

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΣΕ ΡΟΛΟ 14 ΜΕΤΡΑ

8

5

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ (ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΓΙΑ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ)

4

6

ΒΑΜΒΑΚΙ / 100 ΓΡΑΜ.

3

7

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΑΠΛΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ

6

8

ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΣΥΣΚ.100 ΤΕΜ.

200

9

ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Νο 7,5 / ΖΕΥΓΟΣ

10

10

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ 300 ML

4

11

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΚΟΝΗ 500 ΓΡΑΜ.

10

12

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΑΤΑ / 750 ML

5

13

ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ / ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ.

20

14

ΚΑΤΣΑΡΙ∆ΟΚΤΟΝΟ / 300 ML

6

15

6

16

ΚΕΦΑΛΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΒΙ∆ΩΤΗ
ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ (1,30 M) ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ
ΛΑΒΗ

6

17

ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ (1,30 Μ)

6

18

ΚΟΥΒΑΣ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ 14 ΛΙΤΡΑ

19

ΞΕΣΚΟΝΙΣΤΡΑ ΑΡΑΧΝΗ (ΑΠΛΗ - ΓΩΝΙΑΚΗ)

3

20

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΠΛΕ / 430 ML

10

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ
6
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21

ΠΑΝΙΑ ΜΙΚΡΟΦΙΜΠΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ 38 ΕΚ. Χ 40 ΕΚ.

6

22

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ ΛΕΥΚΑ 50 ΤΕΜ.

100

23

ΣΚΟΥΠΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

20

24

ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ME ΠΡΑΣΙΝΗ ΦΙΜΠΡΑ

80

25

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓ. ΚΟΡ∆ΟΝΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ
ΒΙ∆ΩΤΗ 400 ΓΡAM.

8

26

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΙΚΡΗ

20

27

ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ / 1000 ML

30

28

ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ EXTRA ΙΣΧΥΡΟ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

20

29

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΟΚΕΤΩΝ / ∆ΟΧ. 1 ΛΙΤΡΟ

4

30

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΑΤΩΝ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

30

31

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

10

32

ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

40

33

ΥΓΡΟ ΠΑΠΙ WC / 750 ML

70

34

ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

60

35

ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

8

36

ΦΙΑΛΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (ΤΥΠΟΥ EL GRECO)

5

37

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ ΛΕΥΚΟ 1 ΚΙΛΟ / ΤΕΜ.

38

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 3ΦΥΛΛΟ Χ 200 ΓΡΑΜ. / ΤΕΜ.

39

ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΚΟΥΤΙ 2ΦΥΛΛΑ (100 ΤΕΜ. / ΚΟΥΤΙ)

6

40

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΑΠΑΛΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡ. (ΠΑΚ. 750
TEM.)

6

41

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ 2ΦΥΛΛΗ ΛΕΥΚΗ 4000 ΤΕΜ. / ΚΙΒ.

6

42

ΧΛΩΡΙΝΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑ / 2 ΛΙΤΡΑ

30

43

35

44

ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 750 ML
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 0,70 Μ Χ0,95 Μ ΜΕ ΚΟΡ∆ΟΝΙ ΡΟΛΟ 10
ΤΕΜ.

300

45

ΣΑΚΟΥΛΕΣ WC ΡΟΛΟ 30 ΤΕΜ.

200

240
2.700

ΣΥΝΟΛΑ
ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Ηµεροµηνία: . .
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙ∆Α)
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ
ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 181.404,69 €
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 86/2017

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ)
Ο υπογράφων ... µε ΑΦΜ .
∆ΟΥ .
έλαβα γνώση των όρων της
διακήρυξης του διαγωνισµού και της µελέτης, τους οποίους αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα και
προσφέρω για τα είδη υγιεινής και καθαριότητας τις ακόλουθες τιµές:

ΟΜΑ∆Α ∆’ : ∆ΟΠΑΚΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

ΠΟΣΟΤ.

1

AΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

10

2

ΑΛΑΤΙΑ ΠΛΥΝΤ. ΠΙΑΤΩΝ / ΚΟΥΤΙ 2,5 ΚΙΛΑ

80

3

ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΡΟΛΟ 30 ΜΕΤΡΑ

110

4

ΑΝΤΑΛΛ/ΚΟ ΞΥΣΤΡΑΣ (ξυράφια 10 τεµ.)

10

5

ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ / ΣΥΣK. 72 TEM.

30

6

ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ (ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ - ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ)

30

7

ΑΝΤΙΚΟΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 50 ΜΕΤΡΑ

40

8

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ GEL / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

30

9

ΑΞΟΝΑΣ ΧΑΡΤΟΘΗΚΗΣ WC (ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ)

20

10

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

35

11

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΣΕ ΡΟΛΟ 14 ΜΕΤΡΑ

50

12

ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ

15

13

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ (ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΓΙΑ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ)

30

14

ΒΑΜΒΑΚΙ / 100 ΓΡΑΜ.

60

15

ΒΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΑΓΚΟΥ - ΤΟΙΧΟΥ

8

16

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΑΠΛΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ

20

17

ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ.

350

18

ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Νο 7,5 / ΖΕΥΓΟΣ

90

19

ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Νο 8,5 / ΖΕΥΓΟΣ

15

20

15

22

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ 300 ML
ΚΑ∆ΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 40 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ
ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ Ή ΠΕΝΤΑΛ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΚΟΝΗ 500 ΓΡΑΜ.

23

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΑΤΑ / 750 ML

30

21
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24

40

26

ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ / ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ.
ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓ/ΤΟΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΚΑΙ
ΛΑΒΗ
ΚΑΤΣΑΡΙ∆ΟΚΤΟΝΟ / 300 ML

27

ΚΕΦΑΛΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΒΙ∆ΩΤΗ

15

28

ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ (1,30 M) ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΛΑΒΗ

30

29

ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ (1,30 Μ)

25

30

ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 6 ΜΕΤΡΑ

10

31

ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓ/ΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 25 ΛΙΤΡΑ

10

32

ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ 14 ΛΙΤΡΑ

10

33

ΛΑ∆Ι ΠΑΡΚΕΤΕΖΑΣ ΣΕ SPRAY / 500 ML

10

34

ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓ. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ / 20 LT

10

35

ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ / 4 LT

30

36

ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ / 140 ΓΡΑΜ.

180

37

ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ 24Α∆Α

38

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ∆ΙΑΦΑΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 100 ΜΕΤΡ.

120

39

ΞΕΣΚΟΝΙΣΤΡΑ ΑΡΑΧΝΗ (ΑΠΛΗ - ΓΩΝΙΑΚΗ)

10

40

ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ

25

41

ΞΥΣΤΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ

25

42

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΠΛΕ / 430 ML

31

43

ΠΑΓΟΚΥΨΕΛΕΣ 10 ΦΥΛΛΑ

20

44

ΠΑΝΙΑ ΜΙΚΡΟΦΙΜΠΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ 38 ΕΚ. Χ 40 ΕΚ.

60

45

ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ (ΠΑΝΙ) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 100 ΕΚ.

10

46

ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ (ΠΑΝΙ) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 80 ΕΚ.

10

47

ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΚΟΜΠΛΕ 100 ΕΚ.

10

48

ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΚΟΜΠΛΕ 80 ΕΚ.

10

49

ΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ Νο 4

180

50

ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΣΥΣΚ. 20 ΤΕΜ.

80

51

ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ

15

52

ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΑ

20

53

150

55

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ ΛΕΥΚΑ 50 ΤΕΜ.
ΠΟ∆ΟΜΑΚΤΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 1 Χ 1,5
ΜΕΤΡΑ
ΠΡΕΣΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ

56

ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚH ΠΛΑΣΤΙΚH 1000 ML (ΤΟΙΧΟΥ)

10

57

ΣΑΡΩΘΡΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 80 CM

8

58

ΣΑΡΩΘΡΟ ΒΑΣΗ

8

59

ΣΑΡΩΘΡΟ ΚΟΝΤΑΡΙ

8

60

ΣΗΜΑΝΣΗ ΥΓΡΟΥ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ

4

61

ΣΚΟΙΝΙ ΓΙΑ ΡΟΥΧΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 20 ΜΕΤΡΑ

8

62

ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ / ΣΥΣΚ. 2,5 ΚΙΛΑ

35

63

ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ / ΣΥΣΚ. 15 ΚΙΛΑ

15

64

ΣΚΟΡΟΚΤΟΝΟ ΑΟΣΜΟ / ΣΥΣΚ. 6 TEM.

8

65

ΣΚΟΥΠΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

80

66

ΣΚΟΥΦΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ.

10

67

ΣΥΡΜΑ ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ ΧΟΝΤΡΟ / ΣΥΣΚ. 4 ΤΕΜ.

40

25

54

10
15

8
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68

ΣΥΡΜΑΤΙΝΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ 12 X 15 ΕΚ.

50

69

ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΚΑΖΙΟΥ (ΤΥΠΟΥ EL GRECO)

10

70

ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜ. ΕΠΑΓΓ. ΣΦΟΥΓΓ/ΑΣ

10

71

ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ME ΠΡΑΣΙΝΗ ΦΙΜΠΡΑ

360

72

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓ. ΚΟΡ∆ΟΝΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ
ΒΙ∆ΩΤΗ 400 ΓΡΑΜ.

40

73

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΙΚΡΗ

40

74

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΟΡ∆ΟΝΙ ΒΙ∆ΩΤΗ 400 ΓΡΑΜ. &
ΚΟΝΤΑΡΙ & ΚΕΦΑΛΗ

10

75

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟΣ 35 CM ΚΟΜΠΛΕ

8

76

ΥΓΡΟ AΦΡΟΛΟΥΤΡΟ ΠΑΙ∆ΙΚΟ / 1000 ML

40

77

ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ / 1000 ML

10

78

ΥΓΡΟ ΑΠΟΡ/ΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ / 23 ΛΙΤΡΑ

10

79

ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠ/ΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 4 ΛΙΤΡΑ

10

80

ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ EXTRA ΙΣΧΥΡΟ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

50

81

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝ. / ∆ΟΧ. 5 ΛΙΤΡΑ

35

82

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΟΚΕΤΩΝ / ∆ΟΧ. 1 ΛΙΤΡΟ

100

83

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΑΤΩΝ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

25

84

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

120

85

ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

70

86

ΥΓΡΟ ΜΑΛΑΚΤ. - ΑΡΩΜΑΤ. ΡΟΥΧΩΝ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

140

87

ΥΓΡΟ ΠΑΠΙ WC / 750 ML

140

88

ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

50

89

ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

30

90

Υ∆ΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 500 ΓΡΑΜ.

10

91

ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

4

92

ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΚΟΝΤΑΡΙ

35

93

ΦΙΑΛΕΣ ΓΚΑΖΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΙΚΡΕΣ

10

94

ΦΙΑΛΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (ΤΥΠΟΥ EL GRECO)

80

95

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ ΛΕΥΚΟ 1 ΚΙΛΟ / ΤΕΜ.

320

96

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 3ΦΥΛΛΟ Χ 200 ΓΡΑΜ. / ΤΕΜ.

97

ΚΑΛΑΘΙ (ΧΑΡΤΟ∆ΟΧΕΙΟ) ΠΛΑΣΤΙΚΟ WC 8L ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ

10

98

ΚΑΛΑΘΙ (ΧΑΡΤΟ∆ΟΧΕΙΟ) ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

10
8

4.900

99

ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (ΤΟΙΧΟΥ)

100

ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΚΟΥΤΙ 2ΦΥΛΛΑ (100 ΤΕΜ. / ΚΟΥΤΙ)

500

101

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΑΠΑΛΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡ. (ΠΑΚ. 750 TEM.)

150

102

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ 2ΦΥΛΛΗ ΛΕΥΚΗ 4000 ΤΕΜ. / ΚΙΒ.

100

103

ΧΛΩΡΙΝΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑ / 2 ΛΙΤΡΑ

150

104

ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΡΕΥΣΤΗ 750 ML

320

105

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ 1000 ML
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 0,70 Μ Χ 0,95 Μ ΜΕ ΚΟΡ∆ΟΝΙ ΡΟΛΟ 10
ΤΕΜ.

20
600

107

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 80 Χ 1,10 (ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟ) ΣΕ ΚΙΛΑ

526

108

ΣΑΚΟΥΛΕΣ WC ΡΟΛΟ 30 ΤΕΜ.

620

109

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ (50 ΤΕΜ. / ΣΥΣΚ.)

50

106
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110

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΥΠΟΥ ΦΑΝΕΛΑΚΙ (30εκ. Χ 60 εκ. περίπου)
/ ΤΕΜ.

1.500

ΣΥΝΟΛΑ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Ηµεροµηνία: . .
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙ∆Α)
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ
ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 181.404,69 €
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 86/2017

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ)
Ο υπογράφων ... µε ΑΦΜ .
∆ΟΥ .
έλαβα γνώση των όρων της
διακήρυξης του διαγωνισµού και της µελέτης, τους οποίους αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα και
προσφέρω για τα είδη υγιεινής και καθαριότητας τις ακόλουθες τιµές:

ΟΜΑ∆Α Ε’ : ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

ΠΟΣΟΤ.

1

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ GEL / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

2

ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ.

50
300

3

ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Νο 7,5 / ΖΕΥΓΟΣ

80

4

ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Νο 8,5 / ΖΕΥΓΟΣ

80

5

ΚΑ∆ΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 40 ΛΙΤΡΩΝ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ
ΑΚΑΜΠΤΟ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ Η' ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ

60

6

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΑΤΑ / 750 ML

7

ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓ/ΤΟΣ ∆ΙΠΛΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΚΑΙ
ΛΑΒΗ

40
10

8

ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓ/ΤΟΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΚΑΙ
ΛΑΒΗ

16

9

ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ (1,30 M) ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ
ΛΑΒΗ
ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ (1,30 Μ)

50

10

200

11

ΚΟΥΒΑΣ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ 14 ΛΙΤΡΑ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ

10

12
13

ΛΑΣΤΙΧΟ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΚΟΜΠΛΕ (ΜΕΓΑΛΟ: 80 εκ. λάστιχο & 100
εκ. κοντάρι)
ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ

14
200

14

ΞΥΣΤΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ

24

15

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΠΛΕ / 430 ML

100

16

ΠΑΝΙΑ ΜΙΚΡΟΦΙΜΠΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ 38 ΕΚ. Χ 40 ΕΚ.

72

17

ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ (ΠΑΝΙ) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 80 ΕΚ.

12

18

ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΚΟΜΠΛΕ 80 ΕΚ.

10

19

ΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ Νο 4

400
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20

ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΑ

40

21

ΣΚΟΥΠΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

200

22

ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜ. ΕΠΑΓΓ. ΣΦΟΥΓΓ/ΑΣ

80

23

ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ME ΠΡΑΣΙΝΗ ΦΙΜΠΡΑ

400

24

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΓΙΓΑΣ ΒΙ∆ΩΤΗ ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ

200

25

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓ. ΚΟΡ∆ΟΝΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ
ΒΙ∆ΩΤΗ 400 ΓΡΑΜ.

200

26

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΙΚΡΗ

200

27

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ
ΠΡΑΣΙΝΗ
400 ΓΡΑΜ. & ΚΟΝΤΑΡΙ & ΚΕΦΑΛΗ

28

ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ / 1000 ML

200

29

ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ EXTRA ΙΣΧΥΡΟ / ∆ΟΧ . 4 ΛΙΤΡΑ

300

30

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝ. / ∆ΟΧ. 5 ΛΙΤΡΑ

40

31

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

150

32

ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

170

33

ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

600

34

Υ∆ΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 500 ΓΡΑΜ.

200

35

ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

40

36

ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΚΟΝΤΑΡΙ

60

37

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ ΛΕΥΚΟ 1 ΚΙΛΟ / ΤΕΜ.

400

38

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 3ΦΥΛΛΟ Χ 200 ΓΡΑΜ. / ΤΕΜ.

39

ΚΑΛΑΘΙ (ΧΑΡΤΟ∆ΟΧΕΙΟ) ΠΛΑΣΤΙΚΟ WC 8L ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ

85

40

ΚΑΛΑΘΙ (ΧΑΡΤΟ∆ΟΧΕΙΟ) ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

14

41

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ 2ΦΥΛΛΗ ΛΕΥΚΗ 4000 ΤΕΜ. / ΚΙΒ.

100

42

ΧΛΩΡΙΝΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑ / 2 ΛΙΤΡΑ

300

43

ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 750 ML

700

44

ΣΑΚΟΥΛΕΣ WC ΡΟΛΟ 30 ΤΕΜ.

3.000

45

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 80 Χ 1,10 (ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟ) ΣΕ ΚΙΛΑ

2.300

46

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 60 Χ 80 εκ. ΣΕ ΚΙΛΑ

2.000

ΚΟΡ∆ΟΝΙ

ΒΙ∆ΩΤΗ

100

12.000

ΣΥΝΟΛΑ
ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Ηµεροµηνία: . .
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙ∆Α)
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ
ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 181.404,69 €
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 86/2017

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ)
Ο υπογράφων ... µε ΑΦΜ .
∆ΟΥ .
έλαβα γνώση των όρων της
διακήρυξης του διαγωνισµού και της µελέτης, τους οποίους αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα και
προσφέρω για τα είδη υγιεινής και καθαριότητας τις ακόλουθες τιµές:

ΟΜΑ∆Α ΣΤ’ : ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

ΠΟΣΟΤ.

1.

ΑΝΤΑΛΛ/ΚΟ ΞΥΣΤΡΑΣ (ξυράφια 10 τεµ.)

24

2.

ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ (ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ - ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ)

30

3.

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ GEL / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

40

4.
5.

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΣΕ ΡΟΛΟ 14 ΜΕΤΡΑ
ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΣΥΣΚ.100 ΤΕΜ.

30
250

6.

ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Νο 7,5 / ΖΕΥΓΟΣ

100

7.

ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Νο 8,5 / ΖΕΥΓΟΣ

40

8.

ΚΑ∆ΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 40 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ
ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ Ή ΠΕΝΤΑΛ
ΚΑ∆ΟΣ ΑΠΟΡΙΜΑΤΩΝ 40 ΛΙΤΡΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΑΚΑΜΠΤΟ
ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ Η' ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ

20
20

9.
10.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΑΤΑ / 750 ML

11.

ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓ/ΤΟΣ ∆ΙΠΛΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΚΑΙ
ΛΑΒΗ

12.

ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓ/ΤΟΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΚΑΙ
ΛΑΒΗ

10

13.

ΚΕΦΑΛΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΒΙ∆ΩΤΗ

14.

20
20

15.

ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ (1,30 M) ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ
ΛΑΒΗ
ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ (1,30 Μ)

16.

KΟΝΤΑΡΙ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 6 ΜΕΤΡΑ

10

17.

ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓ/ΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 25 ΛΙΤΡΑ

18.

ΚΟΥΒΑΣ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ
ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ 14 ΛΙΤΡΑ
ΛΑΣΤΙΧΟ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΚΟΜΠΛΕ (ΜΕΓΑΛΟ: 80 εκ. λάστιχο & 100
εκ. κοντάρι)

20
20

19.
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10

40

10
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ΜΟΝΑ∆ΟΣ
(€)

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)
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20.

ΞΕΣΚΟΝΙΣΤΡΑ ΑΡΑΧΝΗ (ΑΠΛΗ - ΓΩΝΙΑΚΗ)

21.

ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ

10
120

22.

ΞΥΣΤΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ

40

23.

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΠΛΕ / 430 ML

200

24.

ΠΑΝΙΑ ΜΙΚΡΟΦΙΜΠΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ 38 ΕΚ. Χ 40 ΕΚ.

200

25.

ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ (ΠΑΝΙ) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 100 ΕΚ.

10

26.

ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ (ΠΑΝΙ) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 80 ΕΚ.

10

27.

ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΚΟΜΠΛΕ 100 ΕΚ.

15

28.

ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΚΟΜΠΛΕ 80 ΕΚ.

15

29.

ΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ Νο 4

200

30.

ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ

200

31.

ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΑ

50

32.

ΠΡΕΣΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ

10

33.

ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚH ΠΛΑΣΤΙΚH 1000 ML (ΤΟΙΧΟΥ)

34.

ΣΚΟΥΠΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

50
100

35.

ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜ. ΕΠΑΓΓ. ΣΦΟΥΓΓ/ΑΣ

80

36.

ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ME ΠΡΑΣΙΝΗ ΦΙΜΠΡΑ

400

37.

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΓΙΓΑΣ ΒΙ∆ΩΤΗ ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ

70

38.

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓ. ΚΟΡ∆ΟΝΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ
ΒΙ∆ΩΤΗ 400 ΓΡΑΜ.

120

39.

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΙΚΡΗ

200

40.

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ
ΠΡΑΣΙΝΗ
400 ΓΡΑΜ. & ΚΟΝΤΑΡΙ & ΚΕΦΑΛΗ

41.

ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ / 1000 ML

150

42.

ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ EXTRA ΙΣΧΥΡΟ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

250

43.

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝ. / ∆ΟΧ. 5 ΛΙΤΡΑ

100

44.

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΑΤΩΝ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

45.

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

15
100

46.

ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

120

47.

ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ / ∆ΟΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

250

48.

Υ∆ΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 500 ΓΡΑΜ.

250

49.

ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

40

50.

ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΚΟΝΤΑΡΙ

200

51.

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ ΛΕΥΚΟ 1 ΚΙΛΟ / ΤΕΜ.

500

52.

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 3ΦΥΛΛΟ Χ 200 ΓΡΑΜ. / ΤΕΜ.

53.

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ 2ΦΥΛΛΗ ΛΕΥΚΗ 4000 ΤΕΜ. / ΚΙΒ.

200

54.

ΧΛΩΡΙΝΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑ / 2 ΛΙΤΡΑ

400

55.

ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 750 ML

1.000

56.

ΣΑΚΟΥΛΕΣ WC ΡΟΛΟ 30 ΤΕΜ.

1.500

57.

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 80 Χ 1,10 (ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟ) ΣΕ ΚΙΛΑ

3.240

ΚΟΡ∆ΟΝΙ
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58.

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 60 Χ 80 εκ. ΣΕ ΚΙΛΑ

648
ΣΥΝΟΛΑ
ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Ηµεροµηνία: . .
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙ∆Α)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄

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 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)
- Ονοµασία: [∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής ΚΗΜ∆ΗΣ : [6197]
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [183 45]
- Αρµόδιος για πληροφορίες: [Ε. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ- Ε. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ- Α.
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ]
- Τηλέφωνο: [2132019632, 637]
- Ηλ. ταχυδροµείο: [katsantoni@0144.syzefxis.gov.gr – athinagr@0144.syzefxis.gov.gr.

etriadafillaki@0144.syzefxis.gov.gr]
∆ιεύθυνση
στο
∆ιαδίκτυο
[www.dimosmoschatou-tavrou.gr]

(διεύθυνση

δικτυακού

τόπου)

(εάν

υπάρχει):

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού
CPV): [39224300-1, 33771000-5, 39830000-9, 19640000-4, 33760000-5, 90919300-5]
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [6197]
- Η σύµβαση αναφέρεται σε προµήθεια [ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ
ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ]
- Αριθµός οµάδων : Έξι (6)
- Η παρούσα σύµβαση είναι «κάτω των ορίων» και εµπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του
Ν.4412/2016.
- Αριθµός πρωτ. διακήρυξης: 29396

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:
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 αρµόδιοιi :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδροµείο:
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή,
µικρή ή µεσαία επιχείρησηii;
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);
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 κατάλογοiii:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει
όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[]
[]
[]
[]
[]
Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου

α) []

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[
][
][
][
]
γ) []

δ) [] Ναι [] Όχι
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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
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):
[
][
][
][
]
Απάντηση:

Τρόπος συµµετοχής:
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης
από κοινού µε άλλουςiv;
Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους
εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού α) []
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα
καθήκοντα ):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς β) []
φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της γ) []
συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
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:
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 ):

Απάντηση:
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςv
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:
1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωσηvi
2. δωροδοκίαvii,viii
3. απάτηix
4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητεςx
5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίαςxi
6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνxii.
Λόγοι που
καταδίκες:

σχετίζονται

µε

ποινικές Απάντηση:

Υπάρχει
τελεσίδικη
καταδικαστική
απόφαση εις βάρος του οικονοµικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxiii 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;
Εάν ναι, αναφέρετεxv:
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:

[] Ναι [] Όχι

Εάν
η
σχετική
τεκµηρίωση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[
][
][
][
]xiv

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):
[
][
][
][
]xvi
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά

- 73 -

17PROC002421635 2017-12-14
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού
(«αυτοκάθαρση»)xvii;
Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που []
λήφθηκανxviii:
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει [] Ναι [] Όχι
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά
την πληρωµή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισηςxix, στην Ελλάδα
και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστηµένος ;
ΦΟΡΟΙ
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 ;xx
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών
κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[]

α)[]

β)[]

β)[]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[]

-[]

-[]

-[]

γ.2)[]
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτοµερείς
πληροφορίες
[]

γ.2)[]
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτοµερείς
πληροφορίες
[]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxi
[
][
][
]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό
παράπτωµα
Πληροφορίες
σχετικά
µε
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα,
σύγκρουση
συµφερόντων
ή
επαγγελµατικό
παράπτωµα
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους
τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού
και εργατικού δικαίουxxii;
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 [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε
από
τις
ακόλουθες
xxiii
καταστάσεις :
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 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
xxiv
περιστάσεις
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων): [
][
][
]
Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας [] Ναι [] Όχι
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµαxxv;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς [.......................]
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[..........]
Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς
µε
σκοπό
τη
στρέβλωση
του
[...........]
ανταγωνισµού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
πληροφορίες:

µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[]
Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συµφερόντωνxxvi,
λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία
ανάθεσης της σύµβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς [.........]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση
συνδεδεµένη
µε
αυτόν
συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο
αναµειχθεί στην προετοιµασία της
διαδικασίας σύναψης της σύµβασηςxxvii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς [...................]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας [] Ναι [] Όχι
σοβαρή
ή
επαναλαµβανόµενη
xxviii
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 Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης µέτρα αυτοκάθαρσης;
σύµβασης,
αποζηµιώσεις
ή
άλλες [] Ναι [] Όχι
παρόµοιες κυρώσεις;
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς που λήφθηκαν:
πληροφορίες:
[]
Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
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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;
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο οικονοµικός
φορέας δηλώνει ότι:
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
1)
Ο
οικονοµικός
φορέας
είναι
εγγεγραµµένος
στα
σχετικά
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος µέλος
εγκατάστασήςxxix; του:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση
[]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[
][
][
]
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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
11) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών :
Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούµενα
δείγµατα,
περιγραφές
ή
φωτογραφίες
των
προϊόντων
που
θα
προµηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκοµίσει τα
απαιτούµενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν
η
σχετική
τεκµηρίωση
διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [
][
][
]

[] Ναι [] Όχι

[.............................................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [
][
][
]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα
µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων
που αναφέρονταιxxx, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας µε
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxi.
β) η αναθέτουσα αρχή έχει ήδη στην κατοχή της τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στο ∆ήµο Μοσχάτου-Ταύρου και
τα Νοµικά του Πρόσωπα, 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 ∆ήλωσης
για τους σκοπούς της προµήθειας ειδών υγιεινής και καθαριότητας για το ∆ήµο και τα Νοµικά του
Πρόσωπα.

Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [
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i
ii

iii
iv
v

vi
vii
viii

ix

x

xi

xii

xiii

xiv
xv
xvi
xvii

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται.
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.
Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης είναι
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου
συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
Όπως 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).
Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆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).
Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α)
"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού περιλαµβάνει
επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήµατος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω
απόφασης-πλαίσιο.
Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωµατώθηκε µε το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της
νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες
διατάξεις”.
Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆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.".
Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε), τον
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1
του άρθρου 73 )
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί µε τελεσίδικη απόφαση από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε µπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο
αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)

- 82 -

17PROC002421635 2017-12-14

xviii

Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που λήφθηκαν.
xix
Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xx
Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας
ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισµός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο
µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονοµικός
φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη
δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την
εκπνοή της προθεσµίας αίτησης συµµετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσµίας υποβολής προσφοράς
xxi
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης στις κείµενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύµβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxiii Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ
(Κανονισµός ΕΕ 2016/7)
xxiv Άρθρο 73 παρ. 5.
xxv Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να συµπληρωθεί ανάλογα το
ΤΕΥ∆ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxvi Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης.
xxvii Πρβλ άρθρο 48.
xxviii Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7)
xxix Όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α, οι οικονοµικοί φορείς από ορισµένα κράτη
µέλη οφείλουν να συµµορφώνονται µε άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτηµα αυτό.
xxx Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
xxxi Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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