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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Δήμος Πλατανιά 

Ταχυδρομική διεύθυνση Γεράνι 

Πόλη Πλατανιάς Χανίων 

Ταχυδρομικός Κωδικός 73 014 

Τηλέφωνο 2821340025, 2821340029 

Φαξ 2821340090 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promitheies@platanias.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Κουκουνάκη Αικατερίνη 

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

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος, αποτελεί «μη κεντρική αναθέτουσα αρχή» κατά την έννοια 
του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 και ανήκει στην υποδιαίρεση του 
δημόσιου τομέα «Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ)». 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή Γενικών Δημόσιων 
Υπηρεσιών 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): www.platanias.gr 

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016. 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό των παρακάτω αναφερόμενων φορέων:  

 

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑ Περιγραφή ΚΑ Ποσό Σύνολο 

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 10.6635.002 Προμήθεια ειδών 
υγιεινής και 
καθαριότητας 

11.533,56 € 

15.6635.001 Προμήθεια ειδών για 
τις ανάγκες του 
Κοινωνικού 
Παντοπωλείου 

8.348,11 € 
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20.6634.002 Προμήθεια ειδών 
καθαριότητας και 
ευπρεπισμού 

11.818,99 € 

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 10.6635.002  Προμήθεια ειδών 
καθαριότητας και 
ευπρεπισμού 

12.549,54 € 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

64.08.01.0000 Υλικά καθαριότητας 3.057,18 € 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

Δ.Υ. Προμήθεια ειδών 
καθαριότητας και 
ευπρεπισμού 

4.057,57 € 

 

Η προμήθεια, γίνεται συγκεντρωτικά, από το Δήμο Πλατανιά, για τις ανάγκες του Δήμου και 
των προαναφερόμενων νομικών του προσώπων, αλλά οι συμβάσεις με τον προμηθευτή ή 
τους προμηθευτές που θα αναδειχθούν, θα υπογραφούν από τον κάθε φορέα προμήθειας 
ξεχωριστά. 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 
σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια είδων καθαριότητας και συναφούς εξοπλισμού 
- ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Πλατανιά και των Νομικών του Προσώπων  

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 39830000-9 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 

ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 18.386,04 €  15.604,45 €  2.781,59 €  

ΤΜΗΜΑ 2: ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 12.811,81 €  10.452,01 €  2.359,79 €  

ΤΜΗΜΑ 3: ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΤΜ. 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

11.818,99 €  9.919,75 €  1.899,24 €  

ΤΜΗΜΑ 4: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

8.348,10 €  7.102,50 €  1.245,60 €  

ΣΥΝΟΛΟ 51.364,94 €  43.078,71 €  8.286,22 €  

 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα, για το σύνολο των ειδών που 
περιλαμβάνονται στο εκάστοτε τμήμα. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 51.364,94 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%, 13% ή 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 43.078,71 
ΦΠΑ : € 8.286,22). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης ή έως εξάντλησης των ποσοτήτων σύμβασης. 

Οι αναφερόμενες ποσότητες, των υπό προμήθεια ειδών, είναι ενδεικτικές και έκαστος 
Φορέας προμήθειας δεν είναι υποχρεωμένος να καταναλώσει όλες τις αναφερόμενες 
ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών. 
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Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει τιμής (χαμηλότερης τιμής) ανά τμήμα. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

του άρθρου 23 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

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

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

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

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

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

της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. Οικονομίας 
& Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης  
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Ειδικό κανονιστικό πλαίσιο: 

Του Άρθρου 5 παρ. 2 Ν. 4736/2020 Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη 
μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές 
διατάξεις. 

Της Α.Π. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/125527/4661 (29-12-2020) έγγραφο Γενικής Γραμματείας Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα 
«Απαγόρευση προμήθειας ορισμένων πλαστικών προϊόντων από Φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης- Εφαρμογή Άρθρου 5 παρ. 2 του Ν.4736/2020» 

Της Απόφασης 335/2020 6ΧΒΙΩΞ5-ΗΩΤ Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Συγκρότηση 
Επιτροπής Γνωμοδοτικού Οργάνου Δημοσίων Συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, έτους 
2021, για τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & 
Πολιτισμού, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών - Δ/νσης ΚΕΠ, των Υπηρεσιών υπαγόμενες 
απευθείας στο Δήμαρχο και τις Επιτελικές υπηρεσίες του Δήμου Πλατανιά». 

Της Απόφασης 147/2021 99Κ0ΩΞ5-7Φ  Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των τεχνικών 
προδιαγραφών, της διενέργειας του διαγωνισμού και των όρων αυτού  

Των Απόφάσεων ανάληψης υποχρέωσης: 

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑ Περιγραφ
ή ΚΑ 

Ποσό 
Σύνολ
ο 

Ποσό 
2021 

Πρόβλ
εψη 
2022 

Αριθμός 
Ανάληψ
ης 
υποχρέ
ωσης 

ΑΔΑ ΚΗΜΔΗΣ 
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕ
Σ 

ΚΗΜΔΗΣ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ
ΝΟ 

ΔΗΜΟΣ 10.6635.0
02 

Προμήθει
α ειδών 
υγιεινής 
και 
καθαριότ
ητας 

11.533
,56 € 

6.727
,91 € 

4.805,6
5 € 

271/202
1 

ΨΔΟ8Ω
Ξ5-ΥΔ0 

21REQ0086
31971 

21REQ0086
36358 

15.6635.0
01 

Προμήθει
α ειδών 
για τις 
ανάγκες 
του 
Κοινωνικο
ύ 
Παντοπω
λείου 

8.348,
11 € 

4.869
,73 € 

3.478,3
8 € 

20.6634.0
02 

Προμήθει
α ειδών 
καθαριότ
ητας και 
ευπρεπισ
μού 

11.818
,99 € 

6.894
,41 € 

4.924,5
8 € 

ΝΠΔΔ 10.6635.0
02 

 
Προμήθει
α ειδών 
καθαριότ
ητας και 
ευπρεπισ
μού 

12.549
,54 € 

3.038
,03 € 

9.511,5
1 € 

57/2021 Ω1Π1ΟΚ
64-ΒΑΦ 

21REQ0086
32295 

21REQ0086
35960 

ΚΕΔΗΠ 64.08.01.
0000 

Υλικά 
καθαριότ
ητας 

3.057,
18 € 

1.783
,35 € 

1.273,8
3 € 

92/2021 ΩΓΕΛΟΚ
6Ο-Ξ3Β 

21REQ0086
24968 

21REQ0086
26987 
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των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 
της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Πλατανιά (Δημαρχείο), Γεράνι 
Πλατανιά Χανίων, την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021  ώρα 10:30 π.μ. (ημερομηνία και χρόνος 
διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της 
αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού, δηλαδή Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021  ώρα 10:30 π.μ. 

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον 
της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, 
η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε 
άλλη ημέρα, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται 
εγγράφως, δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους 
οικονομικούς φορείς υπέβαλαν εμπρόθεσμη προσφορά, αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην 
ιστοσελίδα του Δήμου. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση 
των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των 
διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. 

1.6 Δημοσιότητα 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

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

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο:  

Εφημερίδα Χανιώτικα Νέα 

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

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί την ημέρα δημοσίευσης στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :  www.platanias. gr στην διαδρομή: Αρχική ► 
Νέα- Δραστηριότητες ► Διακηρύξεις. 

Έξοδα δημοσιεύσεων 

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης στον ελληνικό τύπο, τα κηρύκεια και 
τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, βαρύνουν και θα 
καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές που 
ανακηρύχθηκαν ανάδοχοι, ανάλογα με την αξία του αρχικού προϋπολογισμού της ομάδας 

Σ.Ε. 
Α/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕ
ΥΣΗΣ 

Δεν 
απαιτείτα
ι 

Δ.Α. 4.057,
57 € 

2.366
,92 € 

1.690,6
5 € 

Δ.Α. ΨΞ9ΛΟΚ
8Ψ-ΡΡ3 

21REQ0086
28708 

21REQ0086
36415 

http://et.diavgeia.gov.gr/
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του Διαγωνισμού που κατακυρώθηκε στον κάθε ένα προμηθευτή ξεχωριστά, σύμφωνα με τα 
άρθρα 77 παρ. 5 ν. 4270/2014, άρθρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, σε συνδυασμό με τα 
άρθρα 377 παρ. 1 περ. 35 & 379 παρ. 12 ν. 4412/2016. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

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

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

• Η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

• Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 

• Oι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

• Η προσφορά του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων και των αποδεικτικών μέσων – 
δικαιολογητικών κατακύρωσης 

• Οι αποφάσεις των μονομελών και συλλογικών οργάνων του Δήμου και των Νομικών 
του Προσώπων 

• Το συμφωνητικό  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης μέσω 
της ιστοσελίδας www.platanias.gr στην διαδρομή: Αρχική ► Νέα- Δραστηριότητες ► 
Διακηρύξεις. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία εφόσον τα ζητήσουν 
έγκαιρα, και ταχυδρομικά μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών 
μεταφοράς αλληλογραφίας με χρέωση αναπαραγωγής και αποστολής του αιτούντος. 

Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων 
ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη 
άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.  

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων επί του τεύχους της διακήρυξης, υποβάλλονται 
με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) από τους οικονομικούς φορείς, το αργότερο έξι (6) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα έως 
τέσσερις (4) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι απαντήσεις 
επί των αιτημάτων αποστέλλονται με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) και παράλληλα 
αναρτώνται στο χώρο του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα της Αρχής. Σε καμία περίπτωση δεν 
θα ζητούνται και δεν θα δίδονται διευκρινίσεις προφορικά.  

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

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

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

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

http://www.platanias.gr/
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2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από 
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο 
αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο..  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας 
είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

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

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

2.1.5 Εγγυήσεις 

 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' 
και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη 
- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και 
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 
Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό 
της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και 
τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση 
ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) 
η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, 
το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία 
της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του 

διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη 
υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
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απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον 
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

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

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

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

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

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

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, σύμφωνα με τo 
άρθρο 72 του Ν.4412/2016, και συγκεκριμένα: 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 312,00 € - τριακόσια δώδεκα ευρώ 

ΤΜΗΜΑ 2: ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 209,00 € - διακόσια εννιά ευρώ  

ΤΜΗΜΑ 3: ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
(ΤΜ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

198,00 € - εκατό ενενήντα οκτώ 
ευρώ 

ΤΜΗΜΑ 4: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 142,00 € εκατό σαράντα δύο ευρώ 

 

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος 
της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των 
προσφερομένου/ων τμήματος/τμημά των. 

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. 
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Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.6 της παρούσας, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συμμετοχής. 

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά την άπρακτη 
πάροδο της προθεσμίας άσκησης ένστασης ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 
ένστασης κατά της απόφασης κατακύρωσης  

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. 

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

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

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

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

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

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

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

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

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

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις 
βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του 
προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

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

έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 

ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

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

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

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

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

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

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

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

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

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

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

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, απαιτούνται για τα προϊόντα που προσφέρονται σύμφωνα με με το 
κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – 
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Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης) της 
Διακήρυξης (σύμφωνα με το παράρτημα XII Προσαρτήματος Α Ν. 4412/2016): 

і) περιγραφή ή φωτογραφίες, η αυθεντικότητα των οποίων πρέπει να μπορεί να βεβαιώνεται 
κατόπιν αιτήσεως της αναθέτουσας αρχής, 

ii) πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της 
ποιότητας, αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 
αγαθών, επαληθευόμενη με παραπομπές σε ορισμένες τεχνικές προδιαγραφές ή πρότυπα. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης  

Οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, 
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση 
της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται 
σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής των παραγράφων 2.2.4 και 2.2.6 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή 
της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 
παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-
2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΤΕΥΔ το 
οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 
Σημειώνεται ότι οι οικονομικοί φορείς για το του Μέρος ΙV του ΤΕΥΔ απαιτείται να 
συμπληρώσουν μόνο την Ενότητα α "Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής".  

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

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

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

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

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την 
υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας 
παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 
περ. γ του ν. 4412/2016. 

Διευκρινίζεται ότι: 

-τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας δεν καλύπτουν το 
προγενέστερο της έκδοσής τους χρονικό διάστημα. Λόγω του σύντομου, σε πολλές 
περιπτώσεις, χρόνου ισχύος αυτών των πιστοποιητικών που εκδίδονται από τους 
ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν 
εγκαίρως πιστοποιητικά τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της 
προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 
104 παρ. 1 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν 
προσωρινοί ανάδοχοι, 

-το απόσπασμα ποινικού μητρώου και τα λοιπά πιστοποιητικά που εκδίδονται από 
τις δικαστικές αρχές του άρθρου 80 παρ. 2 του ν. 4412/2016, δεδομένου ότι 
βεβαιώνουν έννομες καταστάσεις μέχρι και το χρόνο έκδοσής τους, δεν είναι 
απαραίτητο να εκδίδονται και κατά τον χρόνο υποβολής των προσφορών ή των 
αιτήσεων συμμετοχής. Αντίθετα, αρκεί η προσκόμισή τους από τον προσωρινό 
ανάδοχο μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά κατακύρωσης δεδομένου ότι τα εν λόγω 
δικαιολογητικά καλύπτουν όλο το προγενέστερο της έκδοσής τους χρονικό διάστημα. 
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 2210/19.04.2019) 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην 
ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που 
αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5- 
2.2.6). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του 
οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον 
οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

 

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

Κατά το άρθρο 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, σε κάθε περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψηφίους, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, 
όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή αυτής. (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 20) 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

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

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν 
απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

 

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

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που 
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, 

Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη 
βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου, περί των αδικημάτων που 
αφορούν οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση 
προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά αδίκημα που θα μπορούσε να προκαλέσει 
αποκλεισμό του διαγωνιζομένου, προσκομίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειμένου να 
διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1. Η ένορκη 
βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού 
μητρώου. 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από 
την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να 
έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, 
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών 
του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι 
πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό 
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό 
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αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται 
επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.8 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι 
δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 
4412/2016. 

 

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

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

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

Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν για τα προϊόντα που προσφέρουν σύμφωνα με τα απαιτούμενα την Τεχνική 
Έκθεση (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ): 

і) περιγραφή ή φωτογραφίες, η αυθεντικότητα των οποίων πρέπει να μπορεί να βεβαιώνεται 
κατόπιν αιτήσεως της αναθέτουσας αρχής, 

ii) πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της 
ποιότητας, αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 
αγαθών, επαληθευόμενη με παραπομπές σε ορισμένες τεχνικές προδιαγραφές ή πρότυπα. 

Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει 
την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ)προσκομίζει σχετικό 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, 
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον 
αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), 
αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 
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Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και 
μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα 
με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, 
όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν 
νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος 
εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί 
εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου 
διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

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

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

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

Οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα τμήμα ή περισσότερα τμήματα 
της σύμβασης. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης) της Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας 
ανά τμήμα. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

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

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Οι προσφορές υποβάλλονται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1.5 και την παρ. 3.1.1 της 
παρούσας. 
2.4.2.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5 είτε 
(α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την 
αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής 
(Ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμος Πλατανιά (Δημαρχείο), Γεράνι 73014 Πλατανιάς Χανίων). 
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι 
προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας 
αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του 
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διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει 
ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται 
ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα 
έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή 
ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
 
2.4.2.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον 
οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 

1. Τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
2. Την επωνυμία της αναθέτουσας αρχής που διενεργεί το διαγωνισμό (ΔΗΜΟΣ 

ΠΛΑΤΑΝΙΑ). 
3. Τον τίτλο της σύμβασης ως αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη (Προμήθεια ειδών 

καθαριότητας και συναφούς εξοπλισμού - ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες 
του Δήμου Πλατανιά και των Νομικών του Προσώπων). 

4. Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (10/06/2021) 
5. Τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα – προσφέροντα (πλήρη επωνυμία, ΑΦΜ, 

διεύθυνση, αρ. τηλεφώνου, e-mail) 

 

και περιλαμβάνει τους ακόλουθους δύο (υπο)φακέλους, οι οποίοι θα φέρουν επιπλέον τις 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου:  

Ι. (Υπο)φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά 
περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά 

II. (Υπο)φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει την τεχνική προσφορά των 
συμμετεχόντων. 

ΙΙΙ. (Υπο)φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει την οικονομική προσφορά των 
συμμετεχόντων. 

Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη νόμιμη 
επιβάρυνση εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. 

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

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, 
αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.1 της 
παρούσας. 

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει 
στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή ( ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η 
προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα 
αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη 
κανονικές.. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

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

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 
του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας 
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διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΤΕΥΔ), 

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

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για 
κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 

2.4.4.1 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές 
που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές 
Προδιαγραφές” του Παραρτήματος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης) της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα 
και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των 
προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

2.4.4.2 Για την υποβολή τεχνικής προσφοράς απαιτείται από τους οικονομικούς φορείς η 
συμπλήρωση του έντυπου Τεχνικής Προσφοράς- Φύλλου Συμμόρφωσης (βλ. σχετικό 
Παράρτημα- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς). 

Το παράρτημα σε επεξεργάσιμη μορφή μπορεί να αντληθεί από την ιστοσελίδα 
δημοσίεσυσης της παρούσας διακήρυξης στο platanias.gr στην διαδρομή: Αρχική ► Νέα- 
Δραστηριότητες ► Διακηρύξεις. 

2.4.4.3 Οι οικονομικοί φορείς που καταστούν προσωρινοί ανάδοχοι καλούνται να 
προσκομίσουν στη φάση της προσκόμισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης τα κατά 
περίπτωση τεχνικά φυλλάδια, ενημερωτικά έντυπα ή/και πιστοποιήσεις από τα οποία να 
προκύπτουν τα ζητούμενα χαρακτηριστικά ανά είδος προϊόντος, έτσι ώστε να 
επαληθεύεται η συμμόρφωση των προσφερόμενων προϊόντων στα ζητούμενα. Τα σχετικά 
αποδεικτικά πρέπει να φέρουν σε εμφανές σημείο σημειωμένο τον αυξοντα αριθμό του 
είδους στο οποίο αναφέρονται, όπως προκύπτει από τους σχετικούς πίνακες (στήλη α/α). 

 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

 

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

 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης, ήτοι την τιμή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – 
Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης της διακήρυξης.  

Για την υποβολή Οικονομικής προσφοράς απαιτείται από τους οικονομικούς φορείς η 
συμπλήρωση του έντυπου Οικονομικής Προσφοράς (βλ. σχετικό Παράρτημα - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
IV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς). 

Το παράρτημα σε επεξεργάσιμη μορφή μπορεί να αντληθεί από την ιστοσελίδα δημοσίευσης 
της παρούσας διακήρυξης στο www.platanias.gr στην διαδρομή: Αρχική ► Νέα- 
Δραστηριότητες ► Διακηρύξεις. 
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Α. Τιμές 

Η τιμή των προς προμήθεια αντικειμένων δίνεται σε ευρώ ανά τεμάχιο. 

Προσφορές για ορισμένα είδη τμήματος θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η προσφορά ανά τμήμα πρέπει να είναι εντός του προϋπολογισμού δαπάνης για το τμήμα 
αυτό. 

Οι τιμές προϋπολογισμού είναι ενδεικτικές και μπορούν να αναπροσαρμοστούν στην 
προσφορά υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο της δαπάνης ανά τμήμα δεν θα υπερβαίνει 
τον προϋπολογισμό δαπάνης για το τμήμα αυτό. 

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

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

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

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

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

2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα 12 (δώδεκα) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

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

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 
τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή 
κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το 
δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν 
να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον 
τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους 
είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η 
εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από 
τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την 
προσφορά τους είτε όχι. 





[24] 

 

2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

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

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται 
πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 
2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλου 
δικαιολογητικών συμμετοχής, 2.4.4 (Περιεχόμενο φακέλου τεχνικής προσφοράς), 2.4.5. 
(Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών) , 2.4.6. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και 
αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της 
παρούσας,  

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

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

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας 
( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων 
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

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

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς  

 

Η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, στο 
Δημαρχείο Πλατανιά (Γεράνι). Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν 
η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των 
προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η αποσφράγιση διενεργείται 
δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία 
και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του 
Ν.4412/2016. 

Η αρμόδια επιτροπή μονογράφει τους κυρίους φακέλους των κατατιθέμενων προσφορών. 
Προσφορές που υποβ 

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του 
διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των φακέλων κατά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω, οι 
συμμετέχοντες θα κληθούν με ειδική πρόσκληση σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα, σε 
νέα συνεδρίαση της επιτροπής κατά την οποία θα λάβει χώρα η αποσφράγιση. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Αποσφραγίζονται (κατά σειρά κατάθεσης) οι προσφορές. 
 
α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά συμμετοχής και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών 
σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 
 
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής 
προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την 
αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.  
 
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των παραπάνω στοιχείων των προσφορών, η 
Επιτροπή Διαγωνισμού, ελέγχει τις οικονομικές προσφορές και συντάσσει πρακτικό όπου 
καταχωρούνται τα αποτελέσματα των οικονομικών προσφορών, η σειρά κατάταξης των 
προσφορών και γνωμοδοτεί για την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  
 
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, 
η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το 
κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά 
ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 
ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που 
υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  
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Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των 
τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια 
συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.  
 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016. 
 
δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων (Αξιολόγηση «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 
«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά», προσωρινός ανάδοχος) επικυρώνονται 
με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία κοινoποιείται με επιμέλεια 
αυτής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στους προσφέροντες μαζί με αντίγραφο 
των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των 
ως άνω σταδίων. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - 
Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να 
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης (Β.6) και τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) 
όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. (2.2.9.2
 Αποδεικτικά μέσα) της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 (2.2.3 Λόγοι 
αποκλεισμού)της διακήρυξης,  για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4 (2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας), 
καθώς και τα περίπτωση τεχνικά φυλλάδια, ενημερωτικά έντυπα ή/και πιστοποιήσεις που 
θα πιστοποιούν τη συμμόρφωση της τεχνικής προσφοράς στα ζητούμενα (2.4.4 Περιεχόμενα 
Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»). 

Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά 
και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία 
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην 
Επιτροπή Διαγωνισμού. 
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της κατά τα ανωτέρω 
προβλεπόμενης προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο 
αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των 
δικαιολογητικών, η Αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο 
χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση 
των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 
συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 





[27] 

παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 
διαφάνειας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 
που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του αρ. 1 του π.δ. 28/2015, τηρουμένων 
των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 4412/2016 περί εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.  

Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

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

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

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

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση 
δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο 
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 
κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του 
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

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

Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, 
μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη 
ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: ποσοστό 30% στην περίπτωση της 
μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50%στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για 
κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, 
απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα 
που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο 
τρόπο, όπως με, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει.  

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα 
αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. 
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση 
άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου 
εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127, 
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β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 

 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, 
θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την 
κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό 
χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα 
στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά.  

 

 3.4 Ενστάσεις  

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία 
άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. 

Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ 
του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας 
αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των 
προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει 
αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών, από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα. 
Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή 
αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών.  Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη 
της ένστασης.  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 
4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και 
επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή.  

Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης με κάθε 
πρόσφορο τρόπο, όπως με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

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

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης) 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 
της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης. Στην περίπτωση που η αξία της σύμβασης για τον εκάστοτε ανάδοχο ανά Νομικό 
Πρόσωπο είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ, δεν απαιτείται εγγύηση καλής 
εκτέλεσης (τρίτο εδ. της παρ.1.β του άρθρου72 του Ν.4412/2016) 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον 
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το 
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών 
Επιστολών της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 
του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται 
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 
του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 
παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των 
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

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

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

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 
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υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την 
ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα 
αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις 
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος 
χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του 
Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την 
ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο 
υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω 
διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά 
μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) 
οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 
υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 
σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 
18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή 
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 
και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

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

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

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

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

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά, σύμφωνα με τις εκάστοτε 
παραγγελίες, μετά οριστική παραλαβή των ζητούμενων ειδών. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 
παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 
του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως 
βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε 
κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής 
Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 
του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επιβάλλεται (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 
1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β').)  

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

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος 4% επί του καθαρού ποσού 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου - Κυρώσεις  

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

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 

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

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

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

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
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Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 
αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

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

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

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

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

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

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των 
συμβάσεων  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει 
των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος 
παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ 
εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 
ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών 
από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η 
εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της 
προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του 
ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως 
θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση 
άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει 
κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το 
αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα 
προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή 
αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, 
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν 
από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση 
της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τμηματικά τα είδη κατόπιν παραγγελίας εντός 
5 ημερών στα κατά τόπους δημοτικά κτήρια, δομές ή σχολικά κτίρια. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 
4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση 
χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών 
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το 
υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την 
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που 
προτίθεται να παραδώσει το υλικό νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία 
προσκόμισης, το υλικό και η ποσότητα. 

6.1.4 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις 
ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, 

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με 
πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από 
σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου, 

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο 
παράδοσης. (άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4412/2016) 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης  δεν 
συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. (άρθρο 206 παρ.2 του Ν.4412/2016). 

Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του 
σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. (άρθρο 206 παρ.3 του Ν.4412/2016). 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας 
βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 
Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι 
κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207. (άρθρο 206 παρ.4 του Ν.4412/2016) 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των αντικειμένων γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης 
και παραλαβής, που συγκροτείται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του ν. 
4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία 
παραλαβής των αντικειμένων διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το 
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επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των αντικειμένων γίνεται 
με μακροσκοπικό έλεγχο. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των 
υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με 
βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν 
να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από 
αίτημα του αναδόχουή ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του 
ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

6.2.2. Η παραλαβή των αντικειμένων και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγματοποιείται μέσα στους καθοριζόμενους με τα έγγραφα της σύμβασης χρόνους. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί 
από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η 
παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου 
και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση 
μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό 
προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει 
δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή 
που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν 
μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την 
παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής 
προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω 
παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των 
σχετικών πρωτοκόλλων. 

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

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

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

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

6.3.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης ή έως εξάντλησης των ποσοτήτων σύμβασης. 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος Πλατανιά 

 

Ιωάννης Μαλανδράκης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού 
Αντικειμένου της Σύμβασης 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τηλ. 28213 40029, 25 
Fax: 2821340090 
E-mail: promitheies@platanias.gr 
Γεράνι, 73014 Πλατανιάς 
 

 
 
 
Γεράνι, 19/05/2021 
Αρ. Πρωτ. 6564 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και συναφούς εξοπλισμού - ειδών 
παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Πλατανιά 

και των Νομικών του Προσώπων 
 

Προϋπολογισμός δαπάνης: 

43.078,71 € χωρίς ΦΠΑ 

8.286,23 € ΦΠΑ (6%, 13%, 24%) 

51.364,94 € με ΦΠΑ 

 

 

ΜΕΡΟΣ Α: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ- ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια ειδών καθαριότητας – ευπρεπισμού και λοιπών 
αναλώσιμων ειδών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά και των Νομικών του 
Προσώπων. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.4111/2013, ο Δήμος ως Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται 
να ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες η ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών και την 
κάλυψη των εν λόγω αναγκών του και των Νομικών του Προσώπων. Οι ζητούμενες ποσότητες 
αντιστοιχούν κατά προσέγγιση στις ετήσιες ανάγκες των φορέων για τα σχετικά είδη. 

Πιο συγκεκριμένα, η προμήθεια υλοποιείται για την κάλυψη των αναγκών σε είδη καθαριότητας και 
ευπρεπισμού: 
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o Του Δήμου Πλατανιά ΑΦΜ 997570112, ΔΟΥ Χανίων, Διεύθυνση έδρας, Γεράνι 
o Του Νομικού Πρόσωπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Πλατανιά (Ν.Π.Δ.Δ.), ΑΦΜ: 997570750, 

ΔΟΥ Χανίων, Διεύθυνση έδρας Γεράνι 
o Της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πλατανιά (Κ.Ε.ΔΗ.Π.) ΑΦΜ: 997570683 ΔΟΥ Χανίων, 

Διεύθυνση έδρας Αλικιανός 
o Της Α΄βαθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πλατανιά, ΑΦΜ 997570935 ΔΟΥ Χανίων 

Σημειώνεται ότι μετά την κατακυρωτική απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή του δήμου, ο κάθε 
φορέας, Νομικό Πρόσωπο θα υπογράψει επιμέρους σύμβαση με τους αναδόχους για τις ποσότητες 
για τις οποίες έκαστος έχει αιτηθεί και θα ευθύνεται για την τήρηση των όρων και υποχρεώσεων που 
απορρέουν από αυτή. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ 
Η σύνταξη της παρούσας βασίζεται στα αιτήματα των υπηρεσιών – νομικών προσώπων κατόπιν του 
1176/28-01-2021 έγγραφου του Τμήματος Προϋπολογισμού, λογιστηρίου και Προμηθειών και 
λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες πιστώσεις στον προϋπολογισμό των επιμέρους φορέων.  

Για τη δαπάνη έχουν προβλεφθεί οι απαιτούμενες πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των φορέων : 

 

ΦΟΡΕΑΣ  ΚΑ  Περιγραφή ΚΑ 

ΔΗΜΟΣ  10.6635.002 Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας 

  15.6635.001 Προμήθεια ειδών για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου 

  20.6634.002 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 

ΝΠΔΔ  10.6635.002 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 

ΚΕΔΗΠ  64.08.01.0000 Υλικά καθαριότητας 

Σ.Ε. Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δεν απαιτείται 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Αντικείμενο της παρούσας είναι προμήθεια ειδών καθαριότητας – ευπρεπισμού και λοιπών 
αναλώσιμων ειδών.  

 

 Η μελέτη χωρίζεται σε τμήματα ως εξής: 

 

  ΔΗΜΟΣ Α'ΘΜΙ
Α 

ΝΠΔΔ ΚΕΔΗΠ ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΚΑΘΑΡ
Η ΑΞΙΑ 

ΦΠΑ 

ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 

8.008,10 €  3.103,04 €  5.210,45 €  2.064,45 €  18.386,04 €  15.604,45 
€  

2.781,59 €  

ΤΜΗΜΑ 2: ΛΟΙΠΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

3.525,46 €  954,53 €  7.339,09 €  992,73 €  12.811,81 €  10.452,01 

€  
2.359,79 €  

ΤΜΗΜΑ 3: ΕΙΔΗ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

(ΤΜ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

11.818,99 €        11.818,99 €  9.919,75 €  1.899,24 €  

ΤΜΗΜΑ 4: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

8.348,10 €        8.348,10 €  7.102,50 €  1.245,60 €  

ΣΥΝΟΛΟ 31.700,65 €  4.057,57 €  12.549,54 
€  

3.057,18 €  51.364,94 €  43.078,71 
€  

8.286,22 €  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Τα προς προμήθεια είδη θα είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλα για την χρήση που 
προορίζονται, θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική 
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νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις, και το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών καθώς και 
να προέρχονται από νομίμως λειτουργούνται εργοστάσια και επιχειρήσεις. 

 

Ειδικότερα: 

 

Τα απορρυπαντικά και καθαριστικά θα πρέπει να φέρουν στην συσκευασία τους στην 
ελληνική γλώσσα αριθμό καταχώρησης στο Γενικό Χημείο του Κράτους, Συστατικά, 
Προέλευση,. Οδηγίες χρήσης – προφύλαξης, στοιχεία υπεύθυνου για τη διάθεση του 
προϊόντος στην αγορά. 

Για τα απολυμαντικά και τα κρεµοσά̟πουνα θα πρέπει να διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας 
τους από στον ΕΟΦ.  

Τα γάντια µιας χρήσης νιτριλίου θα πρέπει να έχουν σήμανση στη συσκευασία τους με 
στοιχεία προμηθευτή, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημο προστασίας από 
χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς και πιστοποίηση ΕΝ 374.  

Τα αλουμινόχαρτα και γενικά τα είδη που έρχονται σε επαφή µε τα τρόφιµα θα πρέπει να 
πληρούν τις προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και να φέρουν σχετική σήμανση 
καταλληλόλητας. 

Τα εντοµοκτόνα θα πρέπει να έχουν αριθμό έγκρισης κυκλοφορίας από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε ισχύ. Να έχουν πρόσφατη ημερομηνία παρασκευής 
κα ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 2 έτη από την ημερομηνία παρασκευής 

Για τα είδη που επισημαίνονται ως επικίνδυνα θα πρέπει να  ̟ προσκομίζεται από τους 
συμμετέχοντες στο διαγωνισµό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στα Ελληνικά. 

Αποκλείονται τα προϊόντα ανωμάλου χρώματος – οσμής, σε συσκευασίες με ρύπους, 
σχισμένες ή φθαρμένες ή παραμορφώσεις χάρτινης ή πλαστικής συσκευασίας. 

Τα απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά  ̟ προϊόντα δεν πρέπει να είναι επιβλαβή για την 
υγεία του προσωπικού και να µην προκαλούν φθορές βραχυχρόνια και μακροχρόνια στις 
εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό του κτιρίου. 

Στα είδη που υποχρεωτικά αναγράφεται η ημερομηνία λήξης, αυτή δεν θα πρέπει να είναι 
μικρότερο του ενός (1) έτους από  την παραλαβή του, εκτός και αν ορίζεται  διαφορετικά για 
κάποιο από τα είδη. 

 

Για την υποβολή τεχνικής προσφοράς απαιτείται από ολους τους οικονομικούς φορείς η 
συμπλήρωση του έντυπου Τεχνικής Προσφοράς- Φύλλου Συμμόρφωσης (βλ. σχετικό 
Παράρτημα). 

Οι οικονομικοί φορείς που καταστούν προσωρινοί ανάδοχοι καλούνται να προσκομίσουν στη 
φάση της προσκόμισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης τα κατά περίπτωση τεχνικά 
φυλλάδια, ενημερωτικά έντυπα ή/και πιστοποιήσεις από τα οποία να προκύπτουν τα 
ζητούμενα χαρακτηριστικά ανά είδος προϊόντος, έτσι ώστε να επαληθεύεται η συμμόρφωση 
των προσφερόμενων προϊόντων στα ζητούμενα. Τα σχετικά αποδεικτικά πρέπει να φέρουν 
σε εμφανές σημείο σημειωμένο τον αυξοντα αριθμό του είδους στο οποίο αναφέρονται, 
όπως προκύπτει από τους ακόλουθους πίνακες (στήλη α/α). 
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Α/
Α 

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 

    

1 Αλκοολούχο 
βιοκτόνο υγρό 

αντισηπτικό 
χεριών  

αντλία 
1000 ml 

Το αντισηπτικό βιοκτόνο υγρό θα πρέπει να περιέχει: 1) 70% αλκοόλη 
(w/w) ή 75% (v/v) κατ’ ελάχιστο. 2) Γλυκερίνη για την πρόληψη της 
ξηρότητας του δέρματος 1,45% (v/v). 3) Υπεροξείδιο του υδρογόνου 
(Οξυζενέ) ως απολυμαντικό μέσο 0,125% (v/v) 4). Νερό. Σε 
συσκευασία των 1000 ml με με ενσωματωμένη δοσομετρική αντλία. 

2 Απολυμαντικό 
επιφανειών 

χωρίς 
ξεβγαλμα 

σπρέυ 
1000 ml 

Αλκοολούχο απολυμαντικό σπρέι μικρών επιφανειών έτοιμο προς 
χρήση, χωρίς να απαιτείται αραίωση για την ταχεία απολύμανση 
μικρών επιφανειών. Βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο. Να µην 
περιέχει αλδεΰδες, φαινόλες ή χλώριο. Να µην είναι τοξικό ή 
ερεθιστικό για τους οφθαλµούς, το δέρµα και τους βλεννογόνους. Να 
είναι άοσµο ή µε ήπια, ευχάριστη οσµή. Άδεια ΕΟΦ. Σε δοχεία χειρός 
1 λίτρου με ψεκαστήρα. 

3 Απολυμαντικό 
συμπυκνωμένο 

υγρό 
καθαρισμού 

γενικής χρήσης 

τεμ 1000ml Συμπυκνωμένο υγρό και καθαριστικό επιφανειών, χώρων και 
εξοπλισµού . Να µην περιέχει χλώριο. Να είναι βακτηριοκτόνο, 
µυκητοκτόνο, ιοκτόνο και φυματιοκτόνο. Συσκευασία 1000ml. 

4 Kαθαριστικό 
λεκάνης WC 

τεμ 750ml Αρωματικό καθαρισμού λεκάνης, σε υγρή μορφή με ευχάριστο άρωμα 
φρεσκάδας, συσκευασία 750 ml 

5 Αφαιρετικό 
αλάτων σπρέι 

Τεμάχιο 
500 ml 

Σπρέι υγρό για καθαρισμό αλάτων σε συσκευασία των 500 ml. 

6 Καθαριστικό 
θρανίων 

(αφαιρετικό 
μελάνης 

Τεμάχιο 5 
λίτρων 

Προϊόν για την αφαίρεση μελανιού και μολυβιών. Κατάλληλο για 
γραφεία, έπιπλα και γενικά όλες τις συνθετικές επιφάνειες. Τεμάχιο 5 
λίτρων 

7 Καθαριστικό 
υγρό γενικής 

χρήσης 

Τεμ. 4 
λίτρων 

Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης σε συσκευασία 4 λίτρων 

8 Καθαριστικό 
υγρό για ξύλινα 

δάπεδα  

Τεμ. 4 
λίτρων 

Καθαριστικό υγρό για ξύλινα δάπεδα με βάση το πράσινο σαπούνι σε 
συσκευασία 4 λίτρων. 

9 Καθαριστικό 
υγρό πιάτων 
για πλύσιμο 

στο χέρι  

Τεμ. 4 
λίτρων 

Καθαριστικό υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι σε συσκευασία 4 
λίτρων 

10 Καθαριστικό 
υγρό τζαμιών 

Τεμ. 4 
λίτρων 

Καθαριστικό υγρό τζαμιών σε συσκευασία 4 λίτρων.  

11 Καθαριστικό 
υγρό τζαμιών 

με αντλία 

Τεμ 1000 
ml 

Καθαριστικό υγρό τζαμιών σε συσκευασία 1000ml με ενσωματωμένο 
ψεκαστήρα σε κάθε δοχείο. 

12 Καθαριστικό 
υγρό χαλιών 

Συσκ 4lt Καθαριστικό χαλιών, μοκετών και ταπετσαριών συμπυκνωμένο για 
καθαρισμό στο χέρι, συσκευασία 4 λίτρων 

13 Σαπούνι Αφρού Τεμ. 4 
λίτρων 

Σαπούνι αφρού σε συσκευασία 4 λίτρων 

14 Σαπούνι 
πράσινο 

τεμάχιο Σαπούνι με Σαπωνοποιημένο ελαιόλαδο (πυρηνέλαιο) 
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15 Σαπούνι χεριών 
υγρό 

Τεμάχιο 4 
λίτρων 

Σαπούνι χεριών υγρό με ενυδατικούς παράγοντεςσε συσκευασία 4 
λίτρων  

16 Σαπούνι χεριών 
υγρο με αντλία 

Τεμ 1000 
ml 

Σαπούνι χεριών υγρό με ενυδατικούς παράγοντεςσε συσκευασία 1 
λίτρου με αντλία  

17 Σκόνη 
απόφραξης 

αποχετεύσεων 

Τεμάχιο Αποφρακτική σκόνη υδραυλικών τουαλέτας με κρύο νερό 60γρ., 
τύπου TUBOFLO 

18 Υγρα 
μαντηλάκια 
καθαρισμού 

(μωρομάντηλα) 

Τεμάχια 64 
φύλλων 

Υγρά μαντηλάκια καθαρισμού (μωρομάντιλα) απαλά ποιότητας Α, 
χρώματος λευκά ειδικά για τις ευαίσθητες περιοχές των παιδιών. 
Τεμάχια 64 φύλλων 

19 Υγρό 
απολυμαντικό 
γενικής χρήσης 

Τεμ. 4 
λίτρων 

Κατάλληλο για καθαρισμό και απολύμανση επιφανειών και 
εξοπλισμού αυτούσιο και σε αραίωση. Να μην περιέχει αλδεΰδες, 
φαινόλες ή χλώριο.  
Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο. Τεμ. 4 λίτρων 

20 Υγρό 
απορρυπαντικό 

πιάτων, 
επαγγελματικο
ύ πλυντηρίου 

συσκ 10lt Υγρό απορρυπαντικό επαγγελματικών πλυντηρίων για πιάτα & 
ποτήρια σε συσκευασία 10 λίτρων 

21 Υγρο 
απορρυπαντικό 

ρούχων για 
πλύσιμο στο 
πλυντήριο 

Τεμάχιο 
10lt 

Υγρο απορρυπαντικό ρούχων για πλύσιμο στο πλυντήριο σε 
συσκευασία 10 λίτρων 

22 Υγρό 
αφαλατικό 

επαγγελματικο
ύ πλυντηρίου 

πιάτων 

Συσκ 5 
λίτρων 

Να έχει όξινο pH, κατάλληλο να αφαιρεί επικαθίσεις αλάτων από το 
εσωτερικό των πλυντηρίων. Να είναι κατάλληλο για επαγγελματικά 
πλυντήρια πιάτων και ποτηριών. Χωρίς νιτρικό και υδροχλωρικό οξύ. 
Συμπυκνωμένο. Σε συσκευασία 5 λίτρων 

23 Υγρό 
γυαλιστικό 

επαγγελματικο
ύ πλυντηρίου 

πιάτων 

Συσκ 4lt Υγρό συμπυκνωμένο γυαλιστικό πλυντηρίου πιάτων σε συσκευασία 4 
λίτρων 

24 Υγρό μαλακτικό 
ρούχων για 
πλύσιμο στο 
πλυντήριο 

Τεμάχιο 5 
lt 

Υγρο μαλακτικό ρούχων για πλύσιμο στο πλυντήριο σε συσκευασία 5 
λίτρων 

25 Υγρο 
πατώματος 

Τεμ 4 
λίτρων 

Υγρό συμπυκνωμένο καθαριστικό γενικής χρήσης με pH 6,5 –7,5. Να 
είναι μίγμα ανιονικών και μη ιονικών τασιενεργών Να διαλύει τους 
ρύπους από τις επιφάνειες. Να έχει ευχάριστο άρωμα. Να διατίθεται 
σε ασφαλή πλαστική συσκευασία 4 λίτρων. 

26 Υδροχλωρικό 
Οξύ  

τεμάχιο Διάλυμα Υδροχλωρικού Οξέος (τουλάχιστον) 5% κ.β. για χρήση ως 
καθαριστικό και λευκαντικό για WC, νεροχύτες, νιπτήρες (450ml) 

27 Χαρτί κουζίνας 
450 γρ  

ρολό Λευκό χαρτί κουζίνας ρολό βάρους περίπου 450 γρ / ρολό, 
απορροφητικό.  

28 Χαρτί κουζίνας 
ρολό 800γρ 

ρολό Λευκό χαρτί κουζίνας ρολό βάρους περίπου 800 γρ / ρολό, 
απορροφητικό 

29 Χαρτί υγείας 
διφυλλο 112 

γρμ 

Συσκ 40 
τεμ 

Χαρτί υγείας δίφυλλο ρολό απαλό ποιότητας Α, χρώματος λευκό, 
βάρους περίπου 112 γρ. +- 5%. Κατασκευασμένο από πρωτογενή 
υλικά αρίστης ποιότητας. Συσκευασία 40 ρολών 

30 Χαρτί υγείας 
τρίφυλλο 175 

γρμ 

Συσκευασί
α 24 ρολών 

Χαρτί υγείας τρίφυλλο ρολό απαλό ποιότητας Α, χρώματος λευκό, 
βάρους περίπου 175 γρ /ρολό. Κατασκευασμένο από πρωτογενή 
υλικά αρίστης ποιότητας. Συσκευασία 24 ρολών 
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31 Χαρτί υγείας 
φύλλο-φύλλο 

225 φ. 

τεμάχια Χαρτί υγείας φύλλο-φύλλο πακέτο 225 φ. ποιότητας Α, χρώματος 
λευκό. Κατασκευασμένο από πρωτογενή υλικά αρίστης ποιότητας 

32 Χαρτομάντηλα 
αυτοκινήτου  

κουτί 100 
φύλλων 

Χαρτομάντηλα αυτοκινήτου, δίφυλλο, σε πακέτο 100 φύλλων, 
κατασκευασμένο από πρωτογενή υλικά αρίστης ποιότητας 

33 Χαρτοπετσέτες 
100 φ 

Πακέτο 
100 

φύλλων 

Χαρτοπετσέτες ,απαλές, λευκές, 100 τεμαχίων/ συσκευασία, 
διαστάσεις 28χ28cm τουλάχιστον. 

34 Χαρτοπετσέτες 
500 φ 

Πακέτο 
500 

φύλλων 

Χαρτοπετσέτες λευκές πακέτο, συσκευασία 500 φύλλων, διαστάσεις 
28χ28cm τουλάχιστον. 

35 Χαρτοπετσέτες 
πακέτο 70 

φύλλα 

Πακέτο 70 
φύλλων 

Χαρτοπετσέτες ,απαλές, λευκές, 70 τεμαχίων/ συσκευασία 
,διαστάσεις 28χ28cm τουλάχιστον. 

36 Χειροπετσέτες 
δίφυλλες Ζικ-

Ζακ 

 Πακέτο 
200 φύλλα 

Χειροπετσέτες λευκές Ζικ-Ζακ , διπλό φύλλο, διαστάσεις φύλλου 
25Χ20,5 εκ .(+/- 1 εκ.). Πακέτο 200 φύλλα ανά συσκευασία, περίπου 
330 γρ. - Α’ ποιότητας για χρήση σε συσκευές.  

37 Χειροπετσέτες 
μονές Ζιγκ-

Ζαγκ  

Πακέτο 
250 φύλλα 

Χειροπετσέτες λευκές Ζιγκ-Ζαγκ , μονό φύλλο, διαστάσεις ≈ 25Χ20,5 
εκ. Πακέτο 250 φύλλα 

38 Χλωρίνη απλή 
αρωματική 

Τεμ 4 
λίτρων 

Απολυμαντικό και λευκαντικό υγρο διάλυμα υποχλωριώδες νατρίου 
4,4 – 6% -τύπου χλωρίνης - σε πλαστικό δοχείο συσκευασίας 4 λίτρων.  

39 Χλώριο 
Καθαρισμού 

Απολυμαντικό 
Παχύρρευστο 

Υγρό  

Τεμ. 4 
λίτρων 

Παχύρευστο υγρό ,λευκαντικό και απολυμαντικό διάλυμα 
υποχλωριώδες νατρίου 3% - 6% -τύπου χλωρίνης – σε συσκευασία των 
4 λίτρων, με ευχάριστη και διακριτική οσμή. Τεμ. 4 λίτρων 

 

 

 ΤΜΗΜΑ 2: ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Α/
Α 

ΕΙΔΟΣ  ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

40 Αλουμινόχαρτο ρολό 50 
μέτρων 

Αλουμινόχαρτο σε ρολό διαστ 50μ*45εκ (περίπου), οικιακής 
χρήσης, υψηλής αντοχής, κατάλληλο για επαφή με τα τρόφιμα 

41 Βρεκτήρας με 
μικροίνες 

τεμάχια Ανταλλακτικό βρεκτήρα με μικροίνες 45 εκ. 

42 Αντικολλητικό 
χαρτί 

 ρολό 50 
μέτρων 

Αντικολλητικό χαρτί σε ρολό διαστ. 50μ*38 εκ (περίπου), οικιακής 
χρήσης, υψηλής αντοχής, κατάλληλο για επαφή με τα τρόφιμα 

43 Απιονισμένο νερό  συσκ. 4 
λιτρων 

Κατάλληλο για χρήση σε ατμοσίδερο σε συσκευασία 4L  

44 Σπογγοπετσέτα σε 
ρολό 

τεμάχιο 14 
μέτρων 

Απορροφητική σπογγοπετσέτα καθαρισμού σε ρολό περφορέ 
μήκους 14 μέτρων. Υψηλή απορροφητικότητα και γρήγορο 
στέγνωμα  

45 Γάντια λάτεξ για 
πολλαπλές 

χρήσεις 

ζεύγη Γάντια από λάτεξ. Ιδανικό για οικιακές εργασίες. Μήκος ≈ 30cm 

46 Γάντια νιτριλίου 
μιας χρήσης  

Συσκ 100 
τεμαχίων 

Γάντια ντριλιού μαύρα χωρίς πούδρα σε συσκευασία των 100, 
διάφορα μεγέθη (S, M, L, XL). Μήκος περίπου 20 εκ. Πρότυπο: ΕΝ-
374 
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47 Mεμβράνη 
μαγειρικής 

ρολό 200 
μέτρων 

Μεμβράνη προστασίας τροφίμων σε ρολό, οικιακής χρήσης, 
υψηλής αντοχής, κατάλληλο για επαφή με τα τρόφιμα σε ρολό 200 
μέτρων, πλάτος περίπου 45 εκ. 

48 Εντομοκτόνο 
(μυγες-

κουνούπια) 

τεμ 300 ml Εντομοκτόνο για ιπτάμενα έντομα συσκευασία 300 ml 

49 Εντομοκτόνο 
(μυρμήγκια- 
κατσαρίδες) 

τεμ. 300 ml Εντομοκτόνο για την καταπολέμιση βαδιστικών εντόμων 
συσκευασία 300 ml 

50 Συσκευή για χαρτί 
κουζίνας 

τεμάχιο Επιτοίχια κλειστή θήκη με κλειδαριά για ρολό χαρτί κουζίνας 800 
γρμ. Δέχεται ρολό από το οποίο το χαρτί βγαίνει εσωτερικά. 

51 Κάδος μεταλλικός 
με πεντάλ- 50 

λίτρων 

τεμάχιο Κάδος απορριμμάτων μεταλλικός με πεντάλ 50 λίτρων 

52 Κάδος πλαστικός 
με πεντάλ- 50 

λίτρων 

τεμάχια Κάδος πλαστικός με πεντάλ – 50 λίτρων 

53 Καλάθι 
Απορριμμάτων 

Γραφείου  

τεμάχιο Μεταλλικό καλάθι αχρήστων διάτρητο- συρμάτινο για γραφείο. 
Διάμετρος ≈ 28 εκ. Σε χρώματα μαύρο - ανθρακί 

54 Κάδος 
Απορριμμάτων 

Μπάνιου 

τεμάχιο Κάδος απορριμμάτων μπάνιου, πλαστικός, 12-13 λίτρων 

55 Καλαμάκια 
βιοδιασπώμενα 

ένα ένα 

συσκευασί
α 150 τεμ. 

Πακέτο 150 Χάρτινα Καλαμάκια,, μήκος περίπου 20 εκατοστά, σε 
χάρτινη συσκευασία ένα- ένα, χρώμα λευκό ή πράσινο. 
Συσκευασία 150 τεμαχίων 

56 Κάλυκας για 
επαγγελματική 
σφουγγαρίστρα 

τεμάχιο Συνδετήρας- κάλυκας για επαγγελματική σφουγγαρίστρα 
πλαστικός  

57 Καρότσι 
σφουγγαρίσματος 

μονό  

τεμάχιο Μονό καρότσι σφουγγαρίσματος με τροχήλατο κουβά 25ltr και 
πρέσσα 

58 Καρότσι 
σφουγγαρίσματος 

διπλό  

τεμάχιο Σετ σφουγγαρίσματος τροχήλατο με μεταλλική βάση για 
επαγγελματική χρήση. Με πρέσσα και 2 κουβάδες 25 λίτρων. 

59 Κοντάρι μεταλλικό  τεμάχιο Ανταλλακτικό κοντάρι μεταλλικό για σκούπες - σφουγγαρίστρες 

60 Κοντάρι ξύλινο τεμάχια Ξύλινο  κοντάρι  για σκούπες - σφουγγαρίστρες 

61 Κοντάρι 
σφουγγαρίστρας 
επαγγελματικής 

χρήσης (υποδοχή 
για κάλυκα) 

τεμάχιο Ανταλλακτικό κοντάρι αλουμινίου για επαγγελματική 
σφουγγαρίστρα (με υποδοχή για κάλυκα) 

62 Κουβάς πλαστικός 
ορθογώνιος  

τεμάχιο Πλαστικός ορθογώνιος κουβάς με χερούλι ≈4,5-6lt στοιβαζόμενος 

63 Κουβάς 
σφουγγαρίσματος 

με στίφτη  

τεμάχιο Επαγγελματικός πλαστικός κουβάς σφουγγαρίσματος με μεγάλο 
στίφτη. Χωρητικότητας 15-16 λίτρων. 

64 Κουτάλια ξύλινα Συσκ 100 
τεμαχίων 

Κουτάλι ξύλινο βιοδιασπώμενο με μήκος 16cm. Συσκευασία 100 
τεμαχίων 

65 Κρέμα 
καθαρισμού 

τεμάχιο Kρέμα Γενικού Καθαρισμού τύπου Cif 500ml 

66 Λεκάνες τροφίμων 
6 λίτρα 

τεμάχιο Λεκάνη πλαστική κατάλληλη για τρόφιμα 6 λίτρων 
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67 Λεκάνη τροφίμων 
15 λίτρα 

τεμάχιο Λεκάνη πλαστική κατάλληλη για τρόφιμα 15 λίτρων 

68 Λεκάνη τροφίμων 
30 λίτρα 

τεμάχιο Λεκάνη πλαστική κατάλληλη για τρόφιμα 30 λιτρων 

69 Ξύστρας δαπέδου 
λεπίδες 

σετ Λεπίδες για Ξύστρα δαπέδου 10cm ανταλλακτικό σετ 10 τεμαχίων 

70 Μαγειρική σόδα κιλό Μαγειρική σόδα σκόνη σε συσκευασία κιλού 

71 Μανταλάκια 
πλαστικά  

συσκευασί
α 

Μανταλάκια Πλαστικά 24 Τεμάχια  

72 Μεμβράνη 
συσκευασίας 

διάφανη  

ρολό Μεμβράνη συσκευασίας διάφανη (στρετς φιλμ) χειρός σε ρολό 
πλάτους 50cm, περίπου 150 μέτρα 

73 Σφουγγαρίστρα 
νήμα οικιακής 
χρήσης απλή 

βιδωτή 

τεμάχια Ανταλλακτικό χοντρό νήμα σφουγγαρίστρας από βαμβάκι 250 
γραμ. Με βιδωτή υποδοχή 

74 Ξύδι λευκό 4lit Ξίδι από Λευκό Κρασί 4lt 

75 Ξύστρα δαπέδου 
10cm 

τεμάχιο Μεταλλική ξύστρα δαπέδου και τζαμιών με υποδοχή για λάμα 
10cm 

76 Πανί Μικροϊνών 
για Τζάμια 

τεμάχιο Πανί μικροϊνών για τζάμια, καθρέπτες και όλες τις γυάλινες 
επιφάνειες ≈30Χ40 εκ 

77 Πανί Μικροϊνών 
για ξεσκόνισμα 

τεμάχια Πετσέτα μικροϊνών 30Χ30 περίπου 

78 Πανί παρκετέζας 
60 εκ. 

τεμ. Ανταλλακτικό πανί παρκετέζας 60 εκ. 

79 Παρκετέζα τύπου 
SWIFFER 

συσκευασί
α 

Σύστημα καθαρισμού για στεγνό καθάρισμα δαπέδου,1 κεφαλή με 
κοντάρι 

80 Παρκετέζα τύπου 
SWIFFER- 

ανταλλακτικά 
πανάκια 

συσκευασί
α 

Ανταλλακτικά πανάκια στεγνού καθαρισμού για δάπεδα. Συμβατά 
με το αντίστοιχο προσφερόμενο κοντάρι παρκετέζας τύπου swiffer. 
Συσκευασία 20 τεμαχίων. 

81 Πιάτα χάρτινα 
γλυκού 

συσκ. 10 
τεμ. 

Πιάτο χάρτινο, στρογγυλό, Ø 15 cm περίπου, λευκό, 
βιοδιασπώμενο, κομποστοποιήσιμο και ανακυκλώσιμο. Χωρίς 
επίστρωση πλαστικής μεμβράνης. Συσκευασία 10 τεμαχίων 

82 Πιάτο χάρτινο 
μεγάλο 

συσκ. 10 
τεμ. 

Πιάτο χάρτινο, στρογγυλό, Ø 20.5 cm περίπου, λευκό, 
βιοδιασπώμενο, κομποστοποιήσιμο και ανακυκλώσιμο. Χωρίς 
επίστρωση πλαστικής μεμβράνης. Συσκευασία 10 τεμαχίων 

83 Πιγκάλ πλαστικό 
κλειστού τύπου 

τεμάχιο Πλαστικό πιγκάλ τουαλέτας, κλειστό, με βουρτσάκι καθαρισμού 
λεκάνης WC 

84 Πιρούνι μεγάλο 
ξύλινο 

Συσκ 100 
τεμ 

Πιρούνι ξύλινο βιοδιασπώμενο με διάσταση περίπου 16cm μήκος. 
Συσκευασία 100 τεμαχίων 

85 Πιρούνι μικρό 
ξύλινο 

Συσκ 100 
τεμ 

Πιρούνι ξύλινο βιοδιασπώμενο με διάσταση περίπου 9,5cm μήκος. 
Συσκευασία 100 τεμαχίων 

86 Φαράσι πλαστικό 
με όρθια 

χειρολαβή 

τεμάχια Πλαστικό ορθοστατικό φαράσι με λάστιχο και κοντάρι ≈60 εκ. 

87 Φαράσι πλαστικό 
με χέρι 

τεμάχιο Φαράσι συλλογής απορριμμάτων πλαστικό με λάστιχο και 
εργονομικό βραχίονα 

88 Ποτήρια χάρτινα 
μεγάλα 

Συσκ 50 τεμ Ποτήρι χάρτινο μονότοιχο χωρητικότητας 355-410 ml 
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89 Ποτήρια χάρτινα 
μικρά (κρασιού)  

Συσκ 50 τεμ Ποτήρι χάρτινο μονότοιχο χωρητικότητας περίπου 120 ml 

90 Nάυλον με 
φυσαλίδες 

(αεροπλάστ) 

ρολό Διάφανο φιλμ συσκευασίας με έγκλειστες φυσαλίδες αέρα σε ρολό 
1Χ50μ 

91 Σακκούλες 
τροφίμων 1 

λίτρου 

Συσκ 50 τεμ Σακούλες τροφίμων, 1 λιτρου(μικρές), συσκευασία 50 τεμαχίων 

92 Σακκούλες 
τροφίμων 4 

λίτρων 

Συσκ 50 τεμ Σακούλες τροφίμων,4 λιτρων (μεσαίες), συσκευασία 50 τεμαχίων 

93 Σακκούλες 
τροφίμων 7 

λίτρων 

Συσκ 50 τεμ Σακούλες τροφίμων, 7 λιτρων (μεγάλες), συσκευασία 50 τεμαχίων 

94 Σάκοι 
απορριμμάτων 45 

λίτρων 

ρολό 10 τεμ Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης με κορδόνι (μεσαίες) 
ενδεικτικών διαστάσεων 55 Χ 75 εκ (45 λίτρα), σε ρολό των 10 
τεμαχίων. 

95 Σάκοι 
απορριμμάτων 

100 lt  

ρολό 10 τεμ Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης με κορδόνι (γίγας) 
ενδεικτικών διαστάσεων 70Χ95 εκ (100 λίτρα), σε ρολό των 10 
τεμαχίων. 

96 Σάκοι 
απορριμμάτων 

γραφείου- 
τουαλέτας μίνι 

Συσκ 30 τεμ Σακούλες απορριμμάτων γραφείου-τουαλέτας σε συσκευασία 
ρολό των 30 τεμαχίων διαστάσεων περ. 50X50 εκ. Ημιδιάφανες 

97 Σάκοι 
απορριμμάτων 
επαγγελματικοι 

κιλά Σάκοι απορριμμάτων από ενισχυµένο πλαστικό για µεγαλύτερη 
αντοχή σε διάφορες διαστάσεις (ενδεικτικά 60Χ80, 80Χ110, 
90Χ115), ενδεικτικού χρώματος μαύρου, διατίθενται με το κιλό 

98 Σιδερόπανο τεμάχιο Σιδερόπανο βαμβακερό μεταλιζέ με υπόστρωμα αφρού, 
140χ50cm, με κορδόνι 

99 Σκόνη γενικού 
καθαρισμού 
τύπου Roli  

τεμάχιο Σκόνη γενικού καθαρισμού για επιφάνειες, σκεύη και συσκευές 
τύπου Roli 500 Γρμ 

100 Σκούπα οικιακής 
χρήσης 

τεμάχια Ανταλλακτικό σκούπας οικιακής χρήσης περ. 30 εκ., με πλούσιο 
τρίχωμα αντοχής για χρήση σε εσωτερικούς χώρους 

101 Σπογγοπετσέτα 
μεσαίο μέγεθος 

τεμάχιο Σπογγοπετσέτα διαστάσεων 20Χ25 εκ. περίπου 

102 Κάδος- 
σταχτοδοχείο 
εσωτερικών 

χώρων  

τεμάχια Μεταλλικός κάδος βαμμένος ηλεκτροσταστικά με ενσωματωμένο 
τασάκι, 12 λίτρων 

103 Στίφτης για κουβά 
σφουγγαρίσματος  

τεμάχιο Στίφτης για κουβά σφουγγαρίσματος οβάλ περ. 16 λιτ. 

104 Σύρμα ανοξείδωτο 
χοντρό φωλιά  

τεμάχια Σύρμα Ανοξείδωτο χοντρό Για Σκεύη Κουζίνας, μεγάλης αντοχής 
και αρίστης ποιότητας.Αποτελεσματικό στο να αφαιρεί λίπη λάδια 
από τα σκεύη χωρίς να χαράζει. Σχήμα φωλιά 40 γρμ. 

105 Συρματάκι 
καθαρισμού 
πιάτων ψιλό  

τεμάχιο Σύρμα ψιλό "μαλλί" Για Σκεύη Κουζίνας, μεγάλης αντοχής και 
αρίστης ποιότητας. 100 γρμ. 

106 Συσκευή 
κρεμοσάπουνου 

500 ml 

τεμάχιο Σαπουνοθήκη χειροκίνητη για υγρό κρεμοσάπουνο.Περιεχόμενο 
500 ml με κλειδί ασφαλείας. Τοποθετείται σε τοίχο με upat με 
διάφανο παράθυρο ελέγχου στάθμης κρεμοσάπουνου 
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107 Συσκευή 
κρεμοσάπουνου 

1000 ml 

τεμάχιο Σαπουνοθήκη χειροκίνητη για υγρό κρεμοσάπουνο.Περιεχόμενο 
1000 ml με κλειδί ασφαλείας. Τοποθετείται σε τοίχο με upat με 
διάφανο παράθυρο ελέγχου στάθμης κρεμοσάπουνου 

108 Συσκευή 
χειροπετσέτας ζικ 

ζαγκ  

τεμάχιο Επιτοίχια τοποθέτηση για τροφοδοσία με ένα απλό τράβηγμα για 
χειροπετσέετες ΖΙΚ ΖΑΚ διαστάσεων 25Χ20,50, με κλειδί 
ασφαλείας. 

109 Σφουγγάρι με 
σύρμα 

καθαρισμού 
πιάτων 

τεμάχιο Σφουγγάρι καθαρισμού πιάτων εξαιρετικής αντοχής που να μην 
αφήνει ίχνη υλικού κατά την χρήση του με σύρμα στην μία όψη. 
Ενδεικτικό μέγεθος 12x6 εκ. 

110 Σφουγγάρι με 
σύρμα 

καθαρισμού 
πιάτων, γίγας 

τεμάχιο Σφουγγάρι καθαρισμού πιάτων εξαιρετικής αντοχής που να μην 
αφήνει ίχνη υλικού κατά την χρήση του με σύρμα στην μία όψη. 
Ενδεικτικό μέγεθος 14×7 εκ. 

111 Σφουγγαρίστρα 
ραφτή 400gr 

επαγγελματικής 
χρήσης 

τεμάχιο Ανταλλακτικό επαγγελματικής σφουγγαρίστρας, ραφτή 400gr απο 
βαμβακερό νήμα, χωρίς κάλυκα 

112 Σφουγγαρίστρα 
Τύπου Wettex 

τεμάχια Σφουγγαρίστρα κανονική τύπου βέτεξ με αντοχή στα αλκαλικά και 
όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια κατάτην χρήση , με 
μεγάλη απορροφητικότητα. Θα πρέπει ναεφαρμόζει απόλυτα με 
το αντίστοιχο κοντάρι . 

113 Τελάρο 
παρκετέζας 60 εκ. 

τεμάχια Βάση παρκετέζας 60cm με μεταλλικό πλαίσιο και άρθρωση για 
εύκολη και σταθερή τοποθέτηση του νήματος 

114 Κοντάρι 
τηλεσκοπικό 3 

μέτρα 

τεμάχια Κοντάρι 3m Τηλεσκοπικό Αλουμινίου για τον καθαρισμό τζαμιών 
με υποδοχή για να προσαρμόζονται είδη καθαρισμού τζαμιών 
(βρεκτήρες-γουνάκια, υαλοκαθαριστήρες κ.ά). 

115 Τραπεζομάντηλο 
μίας χρήσης ρολό 

Ρολό Ρολό Χάρτινων Τραπεζομάντιλων Εστιατορίου, 100×100 cmΧωρίς 
σχέδιο (λευκό)Μήκος ρολού: 100 m 

116 Υαλοκαθαριστήρα
ς χειρός 

τεμ. Ανοξείδωτος καθαριστήρας τζαµιών με λαβή, λάστιχο και 
σφουγγάρι, μήκος ≈35 εκ. 

117 Φιάλη υγραερίου, 
μικρή,οικιακής 

χρήσης 

τεμάχιο Φιάλη βουτανίου 190 γρμ οικιακής χρήσης 

118 Φτερά 
ξεσκονίσματος 

ηλεκτροστατικά 
ανταλλακτικά 

συσκευασί
α 

Φτερό με ηλεκτροστατική φόρτιση, συσκευασία 10 
ανταλλακτικών, κατάλληλα για την προσφερόμενη συσκευή 

119 Φτερά 
ξεσκονίσματος 

ηλεκτροστατικά 
με λαβή  

συσκευασί
α 

Φτερό με ηλεκτροστατική δράση, συσκευασία 5 ανταλλακτικών 
και μία κατάλληλη λαβή 

120 Φτερό 
ξεσκονίσματος  

τεμάχια Ξεσκονιστήρι με εύκαμπτη κεφαλή και μαλακές ίνες, μήκος με 
λαβή ≈58 εκ. 

121 Χαλι τύπου 
μακαρονάκι 

εξωτερικού χώρου 

τεμάχια Χοντρό καμπυλωτό πλέγμα βινυλίου15 mm ανοιχτής δομής 
90Χ90cm με πρεσαριστό πλαστικό τελείωμα 2,5 cm ανά πλευρά. 

122 Χαλί τύπου 
μοκέτα 

εσωτερικού 
χώρου  

τεμάχια Χαλί 50*120 με τελειώματα στις άκρες τύπου μοκέτα βελουτέ 
εσωτερικού χώρου για επαγγελματικούς χώρους 

123 Ψεκαστήρι 1 
λίτρου 

τεμάχιο Ψεκαστήρας χειρός 1 λίτρου 
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 ΤΜΗΜΑ 3: ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΤΜ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

124 Αλκοολούχο 
βιοκτόνο υγρό 

αντισηπτικό 
χεριών  

αντλία 
1000 ml 

Το αντισηπτικό βιοκτόνο υγρό θα πρέπει να περιέχει: 1) 70% αλκοόλη 
(w/w) ή 75% (v/v) κατ’ ελάχιστο. 2) Γλυκερίνη για την πρόληψη της 
ξηρότητας του δέρματος 1,45% (v/v). 3) Υπεροξείδιο του υδρογόνου 
(Οξυζενέ) ως απολυμαντικό μέσο 0,125% (v/v) 4). Νερό. Σε 
συσκευασία των 1000 ml με με ενσωματωμένη δοσομετρική αντλία. 

125 Απολυμαντικό 
επιφανειών 

χωρίς ξεβγαλμα 

σπρέυ 
1000 ml 

Αλκοολούχο απολυμαντικό σπρέι μικρών επιφανειών έτοιμο προς 
χρήση, χωρίς να απαιτείται αραίωση για την ταχεία απολύμανση 
μικρών επιφανειών. Βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο. Να µην 
περιέχει αλδεΰδες, φαινόλες ή χλώριο. Να µην είναι τοξικό ή 
ερεθιστικό για τους οφθαλµούς, το δέρµα και τους βλεννογόνους. Να 
είναι άοσµο ή µε ήπια, ευχάριστη οσµή. Άδεια ΕΟΦ. Σε δοχεία χειρός 
1 λίτρου με ψεκαστήρα. 

126 Γάντια νιτριλίου 
μιας χρήσης  

Συσκ 100 
τεμαχίων 

Γάντια ντριλιού μαύρα χωρίς πούδρα σε συσκευασία των 100, 
διάφορα μεγέθη (S, M, L, XL). Μήκος περίπου 20 εκ. Πρότυπα: ΕΝ-
374. Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος 
κατασκευής, εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και 
μικροοργανισμούς. 

127 Εντομοκτόνο 
(μυγες-

κουνούπια) 

τεμάχια Εντομοκτόνο για ιπτάμενα έντομα συσκευασία 300 ml 

128 Μεταλλικό 
φαράσι με 

όρθια χειρολαβή 

τεμάχια Ορθοστατικό φαράσι κατασκευασμένο από λευκοσίδηρο, Ύψος ≈75 
cm 

129 Πάστα 
καθαρισμού 

χεριών 

Συσκ. 4 lt Πάστα καθαρισμού χεριών με μικροσωματίδια για βαθύ καθαρισμό. 
Συσκευασία 4lt 

130 Πλαστικό 
φαράσι με 

όρθια χειρολαβή 

τεμάχια Πλαστικό ορθοστατικό φαράσι με λάστιχο και κοντάρι ≈60 εκ. 

131 Σάκοι 
απορριμμάτων 

45 λίτρων 

ρολό 10 
τεμ 

Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης με κορδόνι (μεσαίες) 
ενδεικτικών διαστάσεων 55 Χ 75 εκ (45 λίτρα), σε ρολό των 10 
τεμαχίων. 

132 Σάκοι 
απορριμμάτων 
επαγγελματικοι 

κιλά Σάκοι απορριμμάτων από ενισχυµένο πλαστικό για µεγαλύτερη 
αντοχή σε διάφορες διαστάσεις (ενδεικτικά 60Χ80, 80Χ110, 90Χ115), 
ενδεικτικού χρώματος μαύρου, διατίθενται με το κιλό 

 

 

ΤΜΗΜΑ 4: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ  ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

133 Τσάντες 
βιοδιασπώμενες 

τύπου σούπερ 
μάρκετ 

κιλό Σακούλες με άμυλο καλαμποκιού ή άλλες φυτικές,  πλήρως 
βιοαποικοδομήσιμες. Διάρκεια ζωής 6 μήνες. Πάχος τουλάχιστον ίσο 
28mic. Περίπου  55 τεμάχια ανά κιλό, πλάτος 29 εκ. 

134 Σαπούνι τεμ. Σαπούνι αρωματικό με εκχύλισμα ελαιολάδου ≈125 γρ. 

135 Υγρό Πιάτων 
500 ml 

τεμ. Καθαριστικό υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι σε συσκευασία ≥500 
ml 
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136 Χαρτοπετσέτες 
70 φύλλα 

πακέτο Χαρτοπετσέτες οικιακής χρήσης, μονόφυλλές, 28x28cm τουλάχιστον, 
λευκές, 100%  καθαρή χαρτόμαζα σε πακέτο 70 φύλλων 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης ή έως εξάντλησης των ποσοτήτων σύμβασης. 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΙΔΩΝ 
Οι παραγγελίες θα πραγματοποιούνται καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης διαστήματα ανάλογα με 
τις ανάγκες του δήμου και των Ν.Π.. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τμηματικά τα είδη 
κατόπιν παραγγελίας εντός 5 ημερών στα κατά τόπους δημοτικά κτήρια, δομές ή σχολικά κτίρια. 

Συγκεκριμένα οι τόποι παράδοσης είναι: 

Δήμος Πλατανιά: Δημαρχείο Γερανίου, Δημοτικό κατάστημα Αλικιανού 

ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά: Δημαρχείο Γερανίου, Δημοτικοί παιδικοί σταθμοί σε Βουκολιές, Σκινέ, 
Κοντομαρί, Γυμναστήριο Ταυρωνίτη, Γήπεδο Αλικιανού. 

Κοινωφελής Επιχείρηση: Δημοτικό κατάστημα Αλικιανού, Παιδικός Σταθμός Καμισιανών 

Σχολική Επιτροπή: Σχολεία σε Γεράνι, Πλατανιάς, Σπηλιά, Κολυμπάρι, Μάλεμε, Βουκολιές 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ- ΠΑΡΑΤΑΣΗ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

Οι αναφερόμενες ποσότητες, των υπό προμήθεια ειδών, είναι ενδεικτικές και έκαστος Φορέας 
προμήθειας δεν είναι υποχρεωμένος να καταναλώσει όλες τις αναφερόμενες ποσότητες των υπό 
προμήθεια ειδών. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα. 

Προσφορές για ορισμένα είδη τμήματος θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η προσφορά ανά τμήμα πρέπει να είναι εντός του προϋπολογισμού δαπάνης για το τμήμα αυτό. 

Οι τιμές προϋπολογισμού είναι ενδεικτικές και μπορούν να αναπροσαρμοστούν στην προσφορά υπό 
την προϋπόθεση ότι το σύνολο της δαπάνης ανά τμήμα δεν θα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό 
δαπάνης για το τμήμα αυτό. 

 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 
 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανά φορέα και οι ΚΑ αναλύονται ως εξής: 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑ Περιγραφή ΚΑ Ποσό 
Σύνολο 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΦΠΑ 

ΔΗΜΟΣ 10.6635.002 Προμήθεια ειδών υγιεινής και 
καθαριότητας 

11.533,56 € 9.689,49 € 1.844,07 € 

15.6635.001 Προμήθεια ειδών για τις ανάγκες 
του Κοινωνικού Παντοπωλείου 

8.348,11 € 7.102,50 € 1.245,60 € 

20.6634.002 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισμού 

11.818,99 € 9.919,75 € 1.899,24 € 
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ΝΠΔΔ 10.6635.002  Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισμού 

12.549,54 € 10.265,08 € 2.284,46 € 

ΚΕΔΗΠ 64.08.01.0000 Υλικά καθαριότητας 3.057,18 € 2.639,73 € 417,45 € 

Σ.Ε. Α/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Δ.Υ. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισμού 

4.057,57 € 3.462,16 € 595,41 € 

 

Πηγή χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι για κάθε φορέα πλην ΚΑ 20.6634.002 Δήμου Πλατανιά – 
ανταποδοτικά. 

Οι τιμές προέκυψαν έπειτα από διαδικτυακή έρευνα αγοράς και λαμβάνοντας υπόψη προηγούμενες 
σχετικές συμβάσεις του Δήμου. 

Ο συντελεστής ΦΠΑ προϋπολογίστηκε σύμφωνα με τις τρέχουσες διατάξεις, ενώ μπορεί κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης να προσαρμόζεται ανάλογα με τα ισχύοντα. 

Τα έξοδα αποστολής-  παράδοσης των ειδών βρύνουν τους προμηθευτές. 

Τους Ανάδοχους 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 ανωτέρω. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν τους ανάδοχους. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος 4% επί του καθαρού ποσού. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 

Α/
Α 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΔΗΜ
ΟΣ 

ΠΛΑΤ
ΑΝΙΑ 
ΠΟΣ

ΟΤΗΤ
ΕΣ 

Α'ΒΑΘ
ΜΙΑ 

ΣΧΟΛ.
ΕΠ. 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΕΣ 

ΝΠΔΔ 
ΠΟΣΟ
ΤΗΤΕΣ 

ΚΟΙ
ΝΩ

ΦΕΛ
Η 

ΠΟΣ
ΟΤΗ
ΤΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛ
ΟΓΙΣΜΟΥ 

% 
ΦΠΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΔΗΜΟΥ 

ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 
Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ 

ΣΧΟΛ. 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΝΠΔΔ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΚΟΙΝΩΦΕ

ΛΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Αλκοολούχο βιοκτόνο 
υγρό αντισηπτικό 
χεριών  

αντλία 1000 
ml 100 50 20 30 200 5,95 € 6% 595,00 € 297,50 € 119,00 € 178,50 € 

1.190,00 
€ 

2 

Απολυμαντικό 
επιφανειών χωρίς 
ξέβγαλμα 

σπρέυ 1000 
ml 50 0 0 0 50 6,00 € 6% 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00 € 

3 

Απολυμαντικό 
συμπυκνωμένο υγρό 
καθαρισμού γενικής 
χρήσης τεμ 1000ml 25 28 50 20 123 3,10 € 6% 77,50 € 86,80 € 155,00 € 62,00 € 381,30 € 

4 

Καθαριστικό λεκάνης 
WC τεμ 750ml 0 15 50 0 65 1,20 € 24% 0,00 € 18,00 € 60,00 € 0,00 € 78,00 € 

5 

Αφαιρετικό αλάτων 
σπρέι 

Τεμάχιο 500 
ml 20 12 25 5 62 3,15 € 24% 63,00 € 37,80 € 78,75 € 15,75 € 195,30 € 

6 

Καθαριστικό θρανίων 
(αφαιρετικό μελάνης 

Τεμάχιο 5 
λίτρων 0 4 6 0 10 22,00 € 24% 0,00 € 88,00 € 132,00 € 0,00 € 220,00 € 

7 

Καθαριστικό υγρό 
γενικής χρήσης Τεμ. 4 λίτρων 10 25 40 0 75 4,50 € 24% 45,00 € 112,50 € 180,00 € 0,00 € 337,50 € 

8 

Καθαριστικό υγρό για 
ξύλινα δάπεδα  Τεμ. 4 λίτρων 0 0 5 20 25 5,25 € 24% 0,00 € 0,00 € 26,25 € 105,00 € 131,25 € 

9 

Καθαριστικό υγρό 
πιάτων για πλύσιμο στο 
χέρι  Τεμ. 4 λίτρων 20 6 25 10 61 5,25 € 24% 105,00 € 31,50 € 131,25 € 52,50 € 320,25 € 

10 

Καθαριστικό υγρό 
τζαμιών Τεμ. 4 λίτρων 0 8 20 5 33 5,25 € 24% 0,00 € 42,00 € 105,00 € 26,25 € 173,25 € 
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11 

Καθαριστικό υγρό 
τζαμιών με αντλία Τεμ 1000 ml 15 8 25 0 48 2,10 € 24% 31,50 € 16,80 € 52,50 € 0,00 € 100,80 € 

12 

Καθαριστικό υγρό 
χαλιών Συσκ 4lt 0 0 3 0 3 18,00 € 24% 0,00 € 0,00 € 54,00 € 0,00 € 54,00 € 

13 Σαπούνι Αφρού Τεμ. 4 λίτρων 0 0 3 0 3 8,00 € 6% 0,00 € 0,00 € 24,00 € 0,00 € 24,00 € 

14 Σαπούνι πράσινο τεμάχιο 0 4 10 0 14 1,05 € 6% 0,00 € 4,20 € 10,50 € 0,00 € 14,70 € 

15 Σαπούνι χεριών υγρό 
Τεμάχιο 4 
λίτρων 30 32 15 20 97 4,50 € 6% 135,00 € 144,00 € 67,50 € 90,00 € 436,50 € 

16 

Σαπούνι χεριών υγρο με 
αντλία Τεμ 1000 ml 20 12 25 0 57 2,10 € 6% 42,00 € 25,20 € 52,50 € 0,00 € 119,70 € 

17 

Σκόνη απόφραξης 
αποχετεύσεων Τεμάχιο 20 6 15 5 46 0,70 € 24% 14,00 € 4,20 € 10,50 € 3,50 € 32,20 € 

18 

Υγρά μαντηλάκια 
καθαρισμού 
(μωρομάντηλα) 

Τεμάχια 64 
φύλλων 0 16 350 50 416 0,90 € 24% 0,00 € 14,40 € 315,00 € 45,00 € 374,40 € 

19 

Υγρό απολυμαντικό 
γενικής χρήσης Τεμ. 4 λίτρων 30 11 6 20 67 21,00 € 6% 630,00 € 231,00 € 126,00 € 420,00 € 

1.407,00 
€ 

20 

Υγρό απορρυπαντικό 
πιάτων, 
επαγγελματικού 
πλυντηρίου συσκ 10lt 0 0 10 0 10 15,00 € 24% 0,00 € 0,00 € 150,00 € 0,00 € 150,00 € 

21 

Υγρο απορρυπαντικό 
ρούχων για πλύσιμο 
στο πλυντήριο Τεμάχιο 10lt 0 0 15 3 18 35,00 € 24% 0,00 € 0,00 € 525,00 € 105,00 € 630,00 € 

22 

Υγρό αφαλατικό 
επαγγελματικού 
πλυντηρίου πιάτων 

Συσκ 5 
λίτρων 0 0 6 0 6 19,00 € 24% 0,00 € 0,00 € 114,00 € 0,00 € 114,00 € 

23 

Υγρό γυαλιστικό 
επαγγελματικού 
πλυντηρίου πιάτων Συσκ 4lt 0 0 6 0 6 10,50 € 24% 0,00 € 0,00 € 63,00 € 0,00 € 63,00 € 

24 

Υγρό μαλακτικό ρούχων 
για πλύσιμο στο 
πλυντήριο Τεμάχιο 5 lt 0 0 10 4 14 6,90 € 24% 0,00 € 0,00 € 69,00 € 27,60 € 96,60 € 

25 Υγρο πατώματος Τεμ 4 λίτρων 0 23 6 15 44 4,50 € 24% 0,00 € 103,50 € 27,00 € 67,50 € 198,00 € 

26 Υδροχλωρικό Οξύ  τεμάχιο 10 19 15 0 44 0,60 € 24% 6,00 € 11,40 € 9,00 € 0,00 € 26,40 € 

27 Χαρτί κουζίνας 450 γρ  ρολό 0 2 18 0 20 1,00 € 24% 0,00 € 2,00 € 18,00 € 0,00 € 20,00 € 
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28 

Χαρτί κουζίνας ρολό 
800γρ ρολό 350 109 80 30 569 1,60 € 24% 560,00 € 174,40 € 128,00 € 48,00 € 910,40 € 

29 

Χαρτί υγείας διφυλλο 
112 γρμ Συσκ 40 τεμ 0 16 0 30 46 11,30 € 24% 0,00 € 180,80 € 0,00 € 339,00 € 519,80 € 

30 

Χαρτί υγείας τρίφυλλο 
175 γρμ 

Συσκευασία 
24 ρολών 200 3 60 0 263 15,00 € 24% 3.000,00 € 45,00 € 900,00 € 0,00 € 

3.945,00 
€ 

31 

Χαρτί υγείας φύλλο-
φύλλο 225 φ. τεμάχια 0 200 0 0 200 0,70 € 24% 0,00 € 140,00 € 0,00 € 0,00 € 140,00 € 

32 

Χαρτομάντηλα 
αυτοκινήτου  

κουτί 100 
φύλλων 0 24 200 0 224 0,60 € 24% 0,00 € 14,40 € 120,00 € 0,00 € 134,40 € 

33 Χαρτοπετσέτες 100 φ 
Πακέτο 100 
φύλλων 0 2 0 0 2 0,40 € 24% 0,00 € 0,80 € 0,00 € 0,00 € 0,80 € 

34 Χαρτοπετσέτες 500 φ 
Πακέτο 500 
φύλλων 0 2 20 1 23 1,80 € 24% 0,00 € 3,60 € 36,00 € 1,80 € 41,40 € 

35 

Χαρτοπετσέτες πακέτο 
70 φύλλα 

Πακέτο 70 
φύλλων 40 10 0 0 50 0,38 € 24% 15,20 € 3,80 € 0,00 € 0,00 € 19,00 € 

36 

Χειροπετσέτες 
δίφυλλες Ζικ-Ζακ 

 Πακέτο 200 
φύλλα 300 0 0 0 300 1,10 € 24% 330,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 330,00 € 

37 

Χειροπετσέτες μονές 
Ζιγκ-Ζαγκ  

Πακέτο 250 
φύλλα 350 660 80 30 1.120 0,80 € 24% 280,00 € 528,00 € 64,00 € 24,00 € 896,00 € 

38 

Χλωρίνη απλή 
αρωματική Τεμ 4 λίτρων 0 18 12 0 30 3,40 € 6% 0,00 € 61,20 € 40,80 € 0,00 € 102,00 € 

39 

Χλώριο Καθαρισμού 
Απολυμαντικό 
Παχύρρευστο Υγρό  Τεμ. 4 λίτρων 60 25 40 20 145 9,50 € 6% 570,00 € 237,50 € 380,00 € 190,00 € 

1.377,50 
€ 

 
  ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (24% ΦΠΑ) 

4.449,70 € 1.572,90 € 3.368,25 € 860,90 € 
10.251,75 

€ 

 
  ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (6% ΦΠΑ) 2.349,50 € 1.087,40 € 975,30 € 940,50 € 5.352,70 € 

 
  ΦΠΑ 24% 1.067,93 € 377,50 € 808,38 € 206,62 € 2.460,43 € 

 
  ΦΠΑ 6% 140,97 € 65,24 € 58,52 € 56,43 € 321,16 € 

 
  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

8.008,10 € 3.103,04 € 5.210,45 € 2.064,45 € 
18.386,04 

€                               

   
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 

6.799,20 € 2.660,30 € 4.343,55 € 1.801,40 € 
15.604,45 

€ 

   ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ  1.208,90 € 442,74 € 866,90 € 263,05 € 2.781,59 € 

    ΤΜΗΜΑ 1: ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  8.008,10 €  3.103,04 € 5.210,45 €   2.064,45 €  
18.386,04 
€  
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ΤΜΗΜΑ 2: ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Α/
Α 

ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔ
Α 

ΜΕΤΡΗΣ
ΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝ

ΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΕΣ 

Α'ΒΑΘΜ
ΙΑ 

ΣΧΟΛ.Ε
Π. 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΕΣ 

ΝΠΔΔ 
ΠΟΣΟ
ΤΗΤΕΣ 

ΚΟΙ
ΝΩ

ΦΕΛ
Η 

ΠΟΣ
ΟΤΗ
ΤΕΣ 

ΣΥΝ
ΟΛΙ
ΚΗ 

ΠΟΣ
ΟΤΗ
ΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟ

ΓΙΣΜΟΥ 

% ΦΠΑ 

 ΔΑΠΑΝΗ 
ΔΗΜΟΥ 

ΠΛΑΤΑΝΙ
Α 

 ΔΑΠΑΝΗ 
Α΄ΒΑΘΜΙ
ΑΣ ΣΧΟΛ. 
ΕΠΙΤΡΟΠ

ΗΣ 

 ΔΑΠΑΝΗ 
ΝΠΔΔ 

ΔΑΠΑΝ
Η 

ΚΟΙΝΩ
ΦΕΛΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

40 Αλουμινόχαρτο 
ρολό 50 
μέτρων 0 4 6 3 13 5,51 € 24% 0,00 € 22,04 € 33,06 € 16,53 € 71,63 € 

41 Βρεκτήρας με μικροίνες τεμάχια 4 0 4 0 8 7,35 € 24% 29,40 € 0,00 € 29,40 € 0,00 € 58,80 € 

42 Αντικολλητικό χαρτί 
 ρολό 50 
μέτρων 0 1 6 1 8 4,56 € 24% 0,00 € 4,56 € 27,36 € 4,56 € 36,48 € 

43 Απιονισμένο νερό  
συσκ. 4 
λιτρων 0 0 10 0 10 0,79 € 24% 0,00 € 0,00 € 7,90 € 0,00 € 7,90 € 

44 Σπογγοπετσέτα σε ρολό 

τεμάχιο 
14 
μέτρων 10 2 10 5 27 6,00 € 24% 60,00 € 12,00 € 60,00 € 30,00 € 162,00 € 

45 
Γάντια λάτεξ για πολλαπλές 
χρήσεις ζεύγη 30 24 5 6 65 1,26 € 24% 37,80 € 30,24 € 6,30 € 7,56 € 81,90 € 

46 Γάντια νιτριλίου μιας χρήσης  

Συσκ 
100 
τεμαχίω
ν 25 17 0 20 62 13,00 € 6% 325,00 € 221,00 € 0,00 € 260,00 € 806,00 € 

47 Μεμβράνη μαγειρικής 

ρολό 
200 
μέτρων 0 4 6 5 15 4,20 € 24% 0,00 € 16,80 € 25,20 € 21,00 € 63,00 € 

48 
Εντομοκτόνο (μύγες-
κουνούπια) 

τεμ 300 
ml 4 0 8 5 17 2,75 € 24% 11,00 € 0,00 € 22,00 € 13,75 € 46,75 € 

49 
Εντομοκτόνο (μυρμήγκια- 
κατσαρίδες) 

τεμ. 300 
ml 4 5 8 5 22 2,75 € 24% 11,00 € 13,75 € 22,00 € 13,75 € 60,50 € 

50 Συσκευή για χαρτί κουζίνας τεμάχιο 2 1 6 1 10 19,00 € 24% 38,00 € 19,00 € 114,00 € 19,00 € 190,00 € 
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51 
Κάδος μεταλλικός με 
πεντάλ- 50 λίτρων τεμάχιο 4 0 0 0 4 50,00 € 24% 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00 € 

52 
Κάδος πλαστικός με πεντάλ- 
50 λίτρων τεμάχια 0 0 15 2 17 19,95 € 24% 0,00 € 0,00 € 299,25 € 39,90 € 339,15 € 

53 
Καλάθι Απορριμμάτων 
Γραφείου  τεμάχιο 20 2 10 2 34 4,73 € 24% 94,60 € 9,46 € 47,30 € 9,46 € 160,82 € 

54 
Κάδος Απορριμμάτων 
Μπάνιου τεμάχιο 2 0 25 0 27 12,00 € 24% 24,00 € 0,00 € 300,00 € 0,00 € 324,00 € 

55 
Καλαμάκια βιοδιασπώμενα 
ένα-ένα 

συσκευ
ασία 
150 τεμ. 0 4 10 1 15 3,50 € 24% 0,00 € 14,00 € 35,00 € 3,50 € 52,50 € 

56 
Κάλυκας για επαγγελματική 
σφουγγαρίστρα τεμάχιο 0 6 0 0 6 1,60 € 24% 0,00 € 9,60 € 0,00 € 0,00 € 9,60 € 

57 
Καρότσι σφουγγαρίσματος 
μονό  τεμάχιο 2 2 0 0 4 52,08 € 24% 104,16 € 104,16 € 0,00 € 0,00 € 208,32 € 

58 
Καρότσι σφουγγαρίσματος 
διπλό  τεμάχιο 0 0 8 0 8 105,00 € 24% 0,00 € 0,00 € 840,00 € 0,00 € 840,00 € 

59 Κοντάρι μεταλλικό  τεμάχιο 0 10 0 0 10 0,65 € 24% 0,00 € 6,50 € 0,00 € 0,00 € 6,50 € 

60 Κοντάρι ξύλινο τεμάχια   6   0 6 0,90 € 24% 0,00 € 5,40 € 0,00 € 0,00 € 5,40 € 

61 

Κοντάρι σφουγγαρίστρας 
επαγγελματικής χρήσης 
(υποδοχή για κάλυκα) τεμάχιο 0 2 0 0 2 2,40 € 24% 0,00 € 4,80 € 0,00 € 0,00 € 4,80 € 

62 
Κουβάς πλαστικός 
ορθογώνιος  τεμάχιο 2 0 6 0 8 5,50 € 24% 11,00 € 0,00 € 33,00 € 0,00 € 44,00 € 

63 
Κουβάς σφουγγαρίσματος 
με στίφτη  τεμάχιο 5 0 10 2 17 11,00 € 24% 55,00 € 0,00 € 110,00 € 22,00 € 187,00 € 

64 Κουτάλια ξύλινα 

Συσκ 
100 
τεμαχίω
ν 2 4 5 1 12 3,50 € 24% 7,00 € 14,00 € 17,50 € 3,50 € 42,00 € 

65 Κρέμα καθαρισμού τεμάχιο 2 0 10 0 12 1,60 € 24% 3,20 € 0,00 € 16,00 € 0,00 € 19,20 € 

66 Λεκάνες τροφίμων 6 λίτρα τεμάχιο 0 0 6 0 6 6,50 € 24% 0,00 € 0,00 € 39,00 € 0,00 € 39,00 € 

67 Λεκάνη τροφίμων 15 λίτρα τεμάχιο 0 0 4 0 4 9,00 € 24% 0,00 € 0,00 € 36,00 € 0,00 € 36,00 € 

68 Λεκάνη τροφίμων 30 λίτρα τεμάχιο 0 0 4 0 4 12,00 € 24% 0,00 € 0,00 € 48,00 € 0,00 € 48,00 € 

69 Ξύστρας δαπέδου λεπίδες σετ 10 2 10 0 22 0,90 € 24% 9,00 € 1,80 € 9,00 € 0,00 € 19,80 € 
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70 Μαγειρική σόδα κιλό 0 0 8 0 8 2,00 € 24% 0,00 € 0,00 € 16,00 € 0,00 € 16,00 € 

71 Μανταλάκια πλαστικά  
συσκευ
ασία 0 3 8 5 16 1,20 € 24% 0,00 € 3,60 € 9,60 € 6,00 € 19,20 € 

72 
Μεμβράνη συσκευασίας 
διάφανη  ρολό 0 0 3 0 3 4,50 € 24% 0,00 € 0,00 € 13,50 € 0,00 € 13,50 € 

73 

Σφουγγαρίστρα νήμα 
οικιακής χρήσης απλή 
βιδωτή τεμάχια 0 12 0 0 12 1,50 € 24% 0,00 € 18,00 € 0,00 € 0,00 € 18,00 € 

74 Ξύδι λευκό 4lit 0 0 8 0 8 4,10 € 13% 0,00 € 0,00 € 32,80 € 0,00 € 32,80 € 

75 Ξύστρα δαπέδου 10cm τεμάχιο 1 1 5 2 9 12,00 € 24% 12,00 € 12,00 € 60,00 € 24,00 € 108,00 € 

76 Πανί Μικροϊνών για Τζάμια τεμάχιο 5 0 25 0 30 2,00 € 24% 10,00 € 0,00 € 50,00 € 0,00 € 60,00 € 

77 
Πανί Μικροϊνών για 
ξεσκόνισμα τεμάχια 30 8 25 20 83 0,50 € 24% 15,00 € 4,00 € 12,50 € 10,00 € 41,50 € 

78 Πανί παρκετέζας 60 εκ. τεμ. 6 0 12 0 18 8,00 € 24% 48,00 € 0,00 € 96,00 € 0,00 € 144,00 € 

79 Παρκετέζα τύπου SWIFFER 
συσκευ
ασία 0 0 2 0 2 10,08 € 24% 0,00 € 0,00 € 20,16 € 0,00 € 20,16 € 

80 
Παρκετέζα τύπου SWIFFER- 
ανταλλακτικά πανάκια 

συσκευ
ασία 0 0 10 0 10 4,00 € 24% 0,00 € 0,00 € 40,00 € 0,00 € 40,00 € 

81 Πιάτα χάρτινα γλυκού 
συσκ. 10 
τεμ. 0 5 50 10 65 0,60 € 24% 0,00 € 3,00 € 30,00 € 6,00 € 39,00 € 

82 Πιάτο χάρτινο μεγάλο 
συσκ. 10 
τεμ. 50 5 50 0 105 0,90 € 24% 45,00 € 4,50 € 45,00 € 0,00 € 94,50 € 

83 
Πιγκάλ πλαστικό κλειστού 
τύπου τεμάχιο 0 2 0 0 2 2,00 € 24% 0,00 € 4,00 € 0,00 € 0,00 € 4,00 € 

84 Πιρούνι μεγάλο ξύλινο 
Συσκ 
100 τεμ 3 0 8 0 11 2,60 € 24% 7,80 € 0,00 € 20,80 € 0,00 € 28,60 € 

85 Πιρούνι μικρό ξύλινο 
Συσκ 
100 τεμ 0 2 8 0 10 2,70 € 24% 0,00 € 5,40 € 21,60 € 0,00 € 27,00 € 

86 
Φαράσι πλαστικό με όρθια 
χειρολαβή τεμάχια 10 5 12 2 29 2,50 € 24% 25,00 € 12,50 € 30,00 € 5,00 € 72,50 € 

87 Φαράσι πλαστικό με χέρι τεμάχιο 4 2 0 0 6 1,05 € 24% 4,20 € 2,10 € 0,00 € 0,00 € 6,30 € 

88 Ποτήρια χάρτινα μεγάλα 
Συσκ 50 
τεμ 50 7 15 3 75 2,00 € 24% 100,00 € 14,00 € 30,00 € 6,00 € 150,00 € 
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89 
Ποτήρια χάρτινα μικρά 
(κρασιού)  

Συσκ 50 
τεμ 0 0 15   15 1,00 € 24% 0,00 € 0,00 € 15,00 € 0,00 € 15,00 € 

90 
Nάυλον με φυσαλίδες 
(αεροπλάστ) ρολό 0 0 5 0 5 12,30 € 24% 0,00 € 0,00 € 61,50 € 0,00 € 61,50 € 

91 Σακούλες τροφίμων 1 λίτρου 
Συσκ 50 
τεμ 0 0 30 0 30 0,55 € 24% 0,00 € 0,00 € 16,50 € 0,00 € 16,50 € 

92 Σακούλες τροφίμων 4 λίτρων 
Συσκ 50 
τεμ 0 0 35 0 35 0,90 € 24% 0,00 € 0,00 € 31,50 € 0,00 € 31,50 € 

93 Σακούλες τροφίμων 7 λίτρων 
Συσκ 50 
τεμ 0 2 20 0 22 1,20 € 24% 0,00 € 2,40 € 24,00 € 0,00 € 26,40 € 

94 
Σάκοι απορριμμάτων 45 
λίτρων 

ρολό 10 
τεμ 300 21 60 30 411 1,90 € 24% 570,00 € 39,90 € 114,00 € 57,00 € 780,90 € 

95 Σάκοι απορριμμάτων 100 lt  
ρολό 10 
τεμ 20 8 25 10 63 3,57 € 24% 71,40 € 28,56 € 89,25 € 35,70 € 224,91 € 

96 
Σάκοι απορριμμάτων 
γραφείου- τουαλέτας μίνι 

Συσκ 30 
τεμ 250 51 220 50 571 0,40 € 24% 100,00 € 20,40 € 88,00 € 20,00 € 228,40 € 

97 
Σάκοι απορριμμάτων 
επαγγελματικοί κιλά 200 0 200 5 405 1,42 € 24% 284,00 € 0,00 € 284,00 € 7,10 € 575,10 € 

98 Σιδερόπανο τεμάχιο 0 0 3 0 3 4,00 € 24% 0,00 € 0,00 € 12,00 € 0,00 € 12,00 € 

99 
Σκόνη γενικού καθαρισμού 
τύπου Roli  τεμάχιο 2 0 15 0 17 0,85 € 24% 1,70 € 0,00 € 12,75 € 0,00 € 14,45 € 

100 Σκούπα οικιακής χρήσης τεμάχια 0 8 0 0 8 1,40 € 24% 0,00 € 11,20 € 0,00 € 0,00 € 11,20 € 

101 

Σπογγοπετσέτα μεσαίο 
μέγεθος τεμάχιο 0 8 0 0 8 0,50 € 24% 0,00 € 4,00 € 0,00 € 0,00 € 4,00 € 

102 

Κάδος- σταχτοδοχείο 
εσωτερικών χώρων  τεμάχια 2 0 8 5 15 21,00 € 24% 42,00 € 0,00 € 168,00 € 105,00 € 315,00 € 

103 

Στίφτης για κουβά 
σφουγγαρίσματος  τεμάχιο 0 2 10 0 12 1,50 € 24% 0,00 € 3,00 € 15,00 € 0,00 € 18,00 € 

104 

Σύρμα ανοξείδωτο χοντρό 
φωλιά  τεμάχια 10 6 20 10 46 0,35 € 24% 3,50 € 2,10 € 7,00 € 3,50 € 16,10 € 

105 

Συρματάκι καθαρισμού 
πιάτων ψιλό  τεμάχιο 0 0 20 0 20 0,85 € 24% 0,00 € 0,00 € 17,00 € 0,00 € 17,00 € 

106 

Συσκευή κρεμοσάπουνου 
500 ml τεμάχιο 0 0 8 0 8 8,00 € 24% 0,00 € 0,00 € 64,00 € 0,00 € 64,00 € 
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107 

Συσκευή κρεμοσάπουνου 
1000 ml τεμάχιο 6 0 10 0 16 16,50 € 24% 99,00 € 0,00 € 165,00 € 0,00 € 264,00 € 

108 

Συσκευή χειροπετσέτας ζικ 
ζαγκ  τεμάχιο 6 0 12 0 18 21,00 € 24% 126,00 € 0,00 € 252,00 € 0,00 € 378,00 € 

109 

Σφουγγάρι με σύρμα 
καθαρισμού πιάτων τεμάχιο 150 37 20 50 257 0,30 € 24% 45,00 € 11,10 € 6,00 € 15,00 € 77,10 € 

110 

Σφουγγάρι με σύρμα 
καθαρισμού πιάτων, γίγας τεμάχιο 25 13 40 20 98 0,40 € 24% 10,00 € 5,20 € 16,00 € 8,00 € 39,20 € 

111 

Σφουγγαρίστρα ραφτή 
400gr επαγγελματικής 
χρήσης τεμάχιο 0 7 0 0 7 2,45 € 24% 0,00 € 17,15 € 0,00 € 0,00 € 17,15 € 

112 

Σφουγγαρίστρα Τύπου 
Wettex τεμάχια 0 5 0 0 5 2,00 € 24% 0,00 € 10,00 € 0,00 € 0,00 € 10,00 € 

113 Τελάρο παρκετέζας 60 εκ. τεμάχια 1 0 3 0 4 5,25 € 24% 5,25 € 0,00 € 15,75 € 0,00 € 21,00 € 

114 

Κοντάρι τηλεσκοπικό 3 
μέτρα τεμάχια 0 1 8 0 9 29,00 € 24% 0,00 € 29,00 € 232,00 € 0,00 € 261,00 € 

115 

Τραπεζομάντηλο μίας 
χρήσης ρολό Ρολό 1 1 3 0 5 13,00 € 24% 13,00 € 13,00 € 39,00 € 0,00 € 65,00 € 

116 Υαλοκαθαριστήρας χειρός τεμ. 1 0 8 0 9 5,00 € 24% 5,00 € 0,00 € 40,00 € 0,00 € 45,00 € 

117 Φιάλη υγραερίου, μικρή τεμάχιο 0 3 8 0 11 0,95 € 24% 0,00 € 2,85 € 7,60 € 0,00 € 10,45 € 

118 

Φτερά ξεσκονίσματος 
ηλεκτροστατικά 
ανταλλακτικά 

συσκευ
ασία 20 0 10 10 40 5,88 € 24% 117,60 € 0,00 € 58,80 € 58,80 € 235,20 € 

119 

Φτερά ξεσκονίσματος 
ηλεκτροστατικά με λαβή  

συσκευ
ασία 5 0 10 2 17 3,36 € 24% 16,80 € 0,00 € 33,60 € 6,72 € 57,12 € 

120 Φτερό ξεσκονίσματος  τεμάχια 4 1 5 0 10 1,89 € 24% 7,56 € 1,89 € 9,45 € 0,00 € 18,90 € 

121 

Χαλί τύπου μακαρονάκι 
εξωτερικού χώρου τεμάχια 1 0 10 0 11 79,00 € 24% 79,00 € 0,00 € 790,00 € 0,00 € 869,00 € 

122 

Χαλί τύπου μοκέτα 
εσωτερικού χώρου  τεμάχια 0 0 10 0 10 50,00 € 24% 0,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 

123 Ψεκαστήρι 1 λίτρου τεμάχιο 4 5 20 0 29 1,58 € 24% 6,32 € 7,90 € 31,60 € 0,00 € 45,82 € 

   ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (24% ΦΠΑ) 2.565,29 € 580,86 € 5.888,73 € 578,33 € 9.613,21 € 
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   ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (13% ΦΠΑ) 0,00 € 0,00 € 32,80 € 0,00 € 32,80 € 

   ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (6% ΦΠΑ) 325,00 € 221,00 € 0,00 € 260,00 € 806,00 € 

   ΦΠΑ 24% 615,67 € 139,41 € 1.413,30 € 138,80 € 2.307,17 € 

   ΦΠΑ 13% 0,00 € 0,00 € 4,26 € 0,00 € 4,26 € 

   ΦΠΑ 6% 19,50 € 13,26 € 0,00 € 15,60 € 48,36 € 

   ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 3.525,46 € 954,53 € 7.339,09 € 992,73 € 12.811,80 € 

               

   
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 

2.890,29 € 801,86 € 5.921,53 € 
838,33 

€ 10.452,01 € 

   
ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ  

635,17 € 152,67 € 1.417,56 € 
154,40 

€ 2.359,79 € 

    ΤΜΗΜΑ 2: ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  3.525,46 €  954,53 €  7.339,09 €  992,73 €  12.811,80 €  

 

 

ΤΜΗΜΑ 3: ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΤΜ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
 

   

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

% 
ΦΠΑ 

 ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΟΥ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

124 

Αλκοολούχο βιοκτόνο υγρό 
αντισηπτικό χεριών  

αντλία 1000 
ml 100 

    
5,65 € 6% 565,00 € 

125 

Απολυμαντικό επιφανειών χωρίς 
ξέβγαλμα 

σπρέυ 
1000 ml 70 

    
6,00 € 6% 420,00 € 

126 Γάντια νιτριλίου μιας χρήσης  
Συσκ 100 
τεμαχίων 130 

    
13,00 € 6% 1.690,00 € 

127 Εντομοκτόνο (μύγες-κουνούπια) τεμάχια 25 
    

3,75 € 24% 93,75 € 

128 

Μεταλλικό φαράσι με όρθια 
χειρολαβή τεμάχια 15 

    
5,70 € 24% 85,5 
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129 Πάστα καθαρισμού χεριών Συσκ. 4 lt 2 
    

17,50 € 24% 35,00 € 

130 

Πλαστικό φαράσι με όρθια 
χειρολαβή τεμάχια 25 

    
2,50 € 24% 62,50 € 

131 Σάκοι απορριμμάτων 45 λίτρων ρολό 10 τεμ 400 
    

2,42 € 24% 968,00 € 

132 Σάκοι απορριμμάτων επαγγελματικοί κιλά 4.000 
    

1,50 € 24% 6.000,00 € 

   
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (24% ΦΠΑ) 7.244,75 € 

   
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (6% ΦΠΑ) 2.675,00 € 

   
ΦΠΑ 24%     1.738,74 €  

   
ΦΠΑ 6%      160,50 €  

   
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 11.818,99 € 

           

           

   
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 9.919,75 € 

   
ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ  1.899,24 € 

   
 ΤΜΗΜΑ 3: ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    11.818,99 €  

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 4: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α   
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

   

 

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

% 
ΦΠΑ 

 ΔΑΠΑΝΗ 
ΔΗΜΟΥ 

ΠΛΑΤΑΝΙΑ 
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133 

Τσάντες βιοδιασπώμενες τύπου 
σούπερ μάρκετ κιλό 135     7,50 € 24% 1.012,50 € 

134 Σαπούνι τεμ. 3.000     0,85 € 6% 2.550,00 € 

135 Υγρό Πιάτων 500 ml τεμ. 3.000     0,80 € 24% 2.400,00 € 

136 Χαρτοπετσέτες 70 φύλλα πακέτο 3.000     0,38 € 24% 1.140,00 € 

   ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (24% ΦΠΑ) 4.552,50 € 

   ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (6% ΦΠΑ) 2.550,00 € 

   
ΦΠΑ 24% 1.092,60 € 

   ΦΠΑ 6% 153,00 € 

   ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 8.348,10 € 

           

           

   ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 7.102,50 € 

   ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ  1.245,60 € 

    ΤΜΗΜΑ 4: ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     8.348,10 €  

 

 

 

 

Γεράνι, 19/05/2021 

Συντάχθηκε  Θεωρήθηκε 





 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΤΕΥΔ 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 
ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6250 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΓΕΡΑΝΙ/ΧΑΝΙΑ/73014 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Κουκουνάκη Αικατερίνη 
- Τηλέφωνο: 2821340025, 28213 40029 
- Ηλ. ταχυδρομείο: promitheies@platanias.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.platanias.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και συναφούς εξοπλισμού - ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες 
του Δήμου Πλατανιά και των Νομικών του Προσώπων CPV: 39830000-9 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 6250 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθειες 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : 
ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ 2: ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΜΗΜΑ 3: ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΤΜ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 
ΤΜΗΜΑ 4: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 





 

Σελίδα 61 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογοiv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
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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:  

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

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλουςv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 
στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 
ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 
ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες 
που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 
ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 
της σύμβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο 

(ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

• δωροδοκίαix,x· 

• απάτηxi· 

• τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii· 

• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii· 

• παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπουxv το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

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

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xviii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

[] Ναι [] Όχι  
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ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xix; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxx: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxiii 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίουxxiv; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 
παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του 
Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίαςxxv το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 
ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, 
να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxvi, εκτός 
εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάνxxvii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους 
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και συναφούς εξοπλισμού - ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Πλατανιά και των 

Νομικών του Προσώπων 

Τεχνική Έκθεση 6564/19-05-2021 

Πλήρης Επωνυμία: 

 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Ταχυδρομική διεύθυνση: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Νόμιμος εκπρόσωπος:  

 

Αφού έλαβα γνώση των ορών της διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και συναφούς 

εξοπλισμού - ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Πλατανιά και των Νομικών του Προσώπων», δηλώνω την πλήρη 

αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις γενικές απαιτήσεις της υπό ανάθεσης σύμβασης όπως 

προσδιορίζονται στην υπ' αριθ. 6564/19-05-2021 τεχνικής έκθεση της ανωτέρω διακήρυξης, για τα είδη που προσφέρω. 

Δεσμεύομαι ότι τα αντίστοιχα απαιτούμενα έντυπα/έγγραφα που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση των προσφερόμενων ειδών στις 

τεχνικές προδιαγραφές, όπως αναλύονται στην υπ' αριθ. 6564/19-05-2021 τεχνική έκθεση, θα κατατεθούν κατά το στάδιο των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

1 

Αλκοολούχο βιοκτόνο υγρό 

αντισηπτικό χεριών  

αντλία 1000 

ml   

2 

Απολυμαντικό επιφανειών 

χωρίς ξεβγαλμα 

σπρέυ 1000 

ml   

3 

Απολυμαντικό 

συμπυκνωμένο υγρό 

καθαρισμού γενικής χρήσης τεμ 1000ml   

4 Kαθαριστικό λεκάνης WC τεμ 750ml   

5 Αφαιρετικό αλάτων σπρέι 

Τεμάχιο 500 

ml   

6 

Καθαριστικό θρανίων 

(αφαιρετικό μελάνης 

Τεμάχιο 5 

λίτρων   

7 

Καθαριστικό υγρό γενικής 

χρήσης Τεμ. 4 λίτρων   

8 

Καθαριστικό υγρό για ξύλινα 

δάπεδα  Τεμ. 4 λίτρων   
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Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

9 

Καθαριστικό υγρό πιάτων 

για πλύσιμο στο χέρι  Τεμ. 4 λίτρων   

10 Καθαριστικό υγρό τζαμιών Τεμ. 4 λίτρων   

11 

Καθαριστικό υγρό τζαμιών 

με αντλία Τεμ 1000 ml   

12 Καθαριστικό υγρό χαλιών Συσκ 4lt   

13 Σαπούνι Αφρού Τεμ. 4 λίτρων   

14 Σαπούνι πράσινο τεμάχιο   

15 Σαπούνι χεριών υγρό 

Τεμάχιο 4 

λίτρων   

16 

Σαπούνι χεριών υγρο με 

αντλία Τεμ 1000 ml   

17 

Σκόνη απόφραξης 

αποχετεύσεων Τεμάχιο   

18 

Υγρα μαντηλάκια 

καθαρισμού (μωρομάντηλα) 

Τεμάχια 64 

φύλλων   

19 

Υγρό απολυμαντικό γενικής 

χρήσης Τεμ. 4 λίτρων   

20 

Υγρό απορρυπαντικό 

πιάτων, επαγγελματικού 

πλυντηρίου συσκ 10lt   

21 

Υγρο απορρυπαντικό 

ρούχων για πλύσιμο στο 

πλυντήριο Τεμάχιο 10lt   

22 

Υγρό αφαλατικό 

επαγγελματικού πλυντηρίου 

πιάτων Συσκ 5 λίτρων   

23 

Υγρό γυαλιστικό 

επαγγελματικού πλυντηρίου 

πιάτων Συσκ 4lt   

24 

Υγρό μαλακτικό ρούχων για 

πλύσιμο στο πλυντήριο Τεμάχιο 5 lt   

25 Υγρο πατώματος Τεμ 4 λίτρων   

26 Υδροχλωρικό Οξύ  τεμάχιο   

27 Χαρτί κουζίνας 450 γρ  ρολό   

28 Χαρτί κουζίνας ρολό 800γρ ρολό   

29 

Χαρτί υγείας διφυλλο 112 

γρμ Συσκ 40 τεμ   
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Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

30 

Χαρτί υγείας τρίφυλλο 175 

γρμ 

Συσκευασία 

24 ρολών   

31 

Χαρτί υγείας φύλλο-φύλλο 

225 φ. τεμάχια   

32 Χαρτομάντηλα αυτοκινήτου  

κουτί 100 

φύλλων   

33 Χαρτοπετσέτες 100 φ 

Πακέτο 100 

φύλλων   

34 Χαρτοπετσέτες 500 φ 

Πακέτο 500 

φύλλων   

35 

Χαρτοπετσέτες πακέτο 70 

φύλλα 

Πακέτο 70 

φύλλων   

36 

Χειροπετσέτες δίφυλλες Ζικ-

Ζακ 

 Πακέτο 200 

φύλλα   

37 

Χειροπετσέτες μονές Ζιγκ-

Ζαγκ  

Πακέτο 250 

φύλλα   

38 Χλωρίνη απλή αρωματική Τεμ 4 λίτρων   

39 

Χλώριο Καθαρισμού 

Απολυμαντικό Παχύρρευστο 

Υγρό  Τεμ. 4 λίτρων   

 

ΤΜΗΜΑ 2: ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Α/Α   
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

40 Αλουμινόχαρτο ρολό 50 μέτρων   

41 Βρεκτήρας με μικροίνες τεμάχια   

42 Αντικολλητικό χαρτί 

 ρολό 50 

μέτρων   

43 Απιονισμένο νερό  συσκ. 4 λιτρων   

44 Σπογγοπετσέτα σε ρολό 

τεμάχιο 14 

μέτρων   

45 

Γάντια λάτεξ για 

πολλαπλές χρήσεις ζεύγη   

46 

Γάντια νιτριλίου μιας 

χρήσης  

Συσκ 100 

τεμαχίων   

47 Mεμβράνη μαγειρικής 

ρολό 200 

μέτρων   
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Α/Α   
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

48 

Εντομοκτόνο (μυγες-

κουνούπια) τεμ 300 ml   

49 

Εντομοκτόνο (μυρμήγκια- 

κατσαρίδες) τεμ. 300 ml   

50 Συσκευή για χαρτί κουζίνας τεμάχιο   

51 

Κάδος μεταλλικός με 

πεντάλ- 50 λίτρων τεμάχιο   

52 

Κάδος πλαστικός με 

πεντάλ- 50 λίτρων τεμάχια   

53 

Καλάθι Απορριμάτων 

Γραφείου  τεμάχιο   

54 

Κάδος Απορριμάτων 

Μπάνιου τεμάχιο   

55 

Καλαμάκια βιοδιασπώμενα 

ένα ένα 

συσκευασία 

150 τεμ.   

56 

Κάλυκας για 

επαγγελματική 

σφουγγαρίστρα τεμάχιο   

57 

Καρότσι σφουγγαρίσματος 

μονό  τεμάχιο   

58 

Καρότσι σφουγγαρίσματος 

διπλό  τεμάχιο   

59 Κοντάρι μεταλλικό  τεμάχιο   

60 Κοντάρι ξύλινο τεμάχια   

61 

Κοντάρι σφουγγαρίστρας 

επαγγελματικής χρήσης 

(υποδοχή για κάλυκα) τεμάχιο   

62 

Κουβάς πλαστικός 

ορθογώνιος  τεμάχιο   

63 

Κουβάς σφουγγαρίσματος 

με στίφτη  τεμάχιο   

64 Κουτάλια ξύλινα 

Συσκ 100 

τεμαχίων   

65 Κρέμα καθαρισμού τεμάχιο   

66 Λεκάνες τροφίμων 6 λίτρα τεμάχιο   

67 Λεκάνη τροφίμων 15 λίτρα τεμάχιο   

68 Λεκάνη τροφίμων 30 λίτρα τεμάχιο   

69 Ξύστρας δαπέδου λεπίδες σετ   

70 Μαγειρική σόδα κιλό   

71 Μανταλάκια πλαστικά  συσκευασία   
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Α/Α   
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

72 

Μεμβράνη συσκευασίας 

διάφανη  ρολό   

73 

Σφουγγαρίστρα νήμα 

οικιακής χρήσης απλή 

βιδωτή τεμάχια   

74 Ξύδι λευκό 4lit   

75 Ξύστρα δαπέδου 10cm τεμάχιο   

76 Πανί Μικροϊνών για Τζάμια τεμάχιο   

77 

Πανί Μικροϊνών για 

ξεσκόνισμα τεμάχια   

78 Πανί παρκετέζας 60 εκ. τεμ.   

79 Παρκετέζα τύπου SWIFFER συσκευασία   

80 

Παρκετέζα τύπου SWIFFER- 

ανταλλακτικά πανάκια συσκευασία   

81 Πιάτα χάρτινα γλυκού συσκ. 10 τεμ.   

82 Πιάτο χάρτινο μεγάλο συσκ. 10 τεμ.   

83 

Πιγκάλ πλαστικό κλειστού 

τύπου τεμάχιο   

84 Πιρούνι μεγάλο ξύλινο Συσκ 100 τεμ   

85 Πιρούνι μικρό ξύλινο Συσκ 100 τεμ   

86 

Φαράσι πλαστικό με όρθια 

χειρολαβή τεμάχια   

87 Φαράσι πλαστικό με χέρι τεμάχιο   

88 Ποτήρια χάρτινα μεγάλα Συσκ 50 τεμ   

89 

Ποτήρια χάρτινα μικρά 

(κρασιού)  Συσκ 50 τεμ   

90 

Nάυλον με φυσαλίδες 

(αεροπλάστ) ρολό   

91 

Σακκούλες τροφίμων 1 

λίτρου Συσκ 50 τεμ   

92 

Σακκούλες τροφίμων 4 

λίτρων Συσκ 50 τεμ   

93 

Σακκούλες τροφίμων 7 

λίτρων Συσκ 50 τεμ   

94 

Σάκοι απορριμμάτων 45 

λίτρων ρολό 10 τεμ   

95 Σάκοι απορριμμάτων 100 lt  ρολό 10 τεμ   
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Α/Α   
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

96 

Σάκοι απορριμμάτων 

γραφείου- τουαλέτας μίνι Συσκ 30 τεμ   

97 

Σάκοι απορριμμάτων 

επαγγελματικοι κιλά   

98 Σιδερόπανο τεμάχιο   

99 

Σκόνη γενικού καθαρισμού 

τύπου Roli  τεμάχιο   

100 Σκούπα οικιακής χρήσης τεμάχια   

101 

Σπογγοπετσέτα μεσαίο 

μέγεθος τεμάχιο   

102 

Κάδος- σταχτοδοχείο 

εσωτερικών χώρων  τεμάχια   

103 

Στίφτης για κουβά 

σφουγγαρίσματος  τεμάχιο   

104 

Σύρμα ανοξείδωτο χοντρό 

φωλιά  τεμάχια   

105 

Συρματάκι καθαρισμού 

πιάτων ψιλό  τεμάχιο   

106 

Συσκευή κρεμοσάπουνου 

500 ml τεμάχιο   

107 

Συσκευή κρεμοσάπουνου 

1000 ml τεμάχιο   

108 

Συσκευή χειροπετσέτας ζικ 

ζαγκ  τεμάχιο   

109 

Σφουγγάρι με σύρμα 

καθαρισμού πιάτων τεμάχιο   

110 

Σφουγγάρι με σύρμα 

καθαρισμού πιάτων, γίγας τεμάχιο   

111 

Σφουγγαρίστρα ραφτή 

400gr επαγγελματικής 

χρήσης τεμάχιο   

112 

Σφουγγαρίστρα Τύπου 

Wettex τεμάχια   

113 Τελάρο παρκετέζας 60 εκ. τεμάχια   

114 

Κοντάρι τηλεσκοπικό 3 

μέτρα τεμάχια   

115 

Τραπεζομάντηλο μίας 

χρήσης ρολό Ρολό   

116 Υαλοκαθαριστήρας χειρός τεμ.   

117 

Φιάλη υγραερίου, 

μικρή,οικιακής χρήσης τεμάχιο   
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Α/Α   
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

118 

Φτερά ξεσκονίσματος 

ηλεκτροστατικά 

ανταλλακτικά συσκευασία   

119 

Φτερά ξεσκονίσματος 

ηλεκτροστατικά με λαβή  συσκευασία   

120 Φτερό ξεσκονίσματος  τεμάχια   

121 

Χαλι τύπου μακαρονάκι 

εξωτερικού χώρου τεμάχια   

122 

Χαλί τύπου μοκέτα 

εσωτερικού χώρου  τεμάχια   

123 Ψεκαστήρι 1 λίτρου τεμάχιο   

 

ΤΜΗΜΑ 3: ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΤΜ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

124 

Αλκοολούχο βιοκτόνο υγρό 

αντισηπτικό χεριών  αντλία 1000 ml 

  

125 

Απολυμαντικό επιφανειών 

χωρίς ξεβγαλμα σπρέυ 1000 ml 

  

126 

Γάντια νιτριλίου μιας 

χρήσης  

Συσκ 100 

τεμαχίων 

  

127 

Εντομοκτόνο (μυγες-

κουνούπια) τεμάχια 

  

128 

Μεταλλικό φαράσι με όρθια 

χειρολαβή τεμάχια 

  
129 Πάστα καθαρισμού χεριών Συσκ. 4 lt 

  

130 

Πλαστικό φαράσι με όρθια 

χειρολαβή τεμάχια 

  

131 

Σάκοι απορριμμάτων 45 

λίτρων ρολό 10 τεμ 

  

132 

Σάκοι απορριμμάτων 

επαγγελματικοι κιλά 

  
 

ΤΜΗΜΑ 4: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α   

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

133 

Τσάντες βιοδιασπώμενες τύπου 

σούπερ μάρκετ κιλό 
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134 Σαπούνι τεμ. 

  
135 Υγρό Πιάτων 500 ml τεμ. 

  
136 Χαρτοπετσέτες 70 φύλλα πακέτο 

  
 

*Το πεδίο «ΕΠΩΝΥΜΙΑ» προϊόντος πρέπει να είναι αναλυτικό ώστε να καθιστά δυνατή την ταυτοποίηση του προϊόντος (εμπορικό 

σήμα/εμπορική επωνυμία όπως εμφανίζονται στη συσκευασία). Σε είδη που δεν διατίθενται με συγκεκριμένη συσκευασία (π.χ. 

Σάκοι απορριμμάτων επαγγελματικοί - κιλό), αρκεί η αναφορά εργοστασίου παραγωγής. 

 

Ημ/νία 

Σφραγίδα 

Υπογραφή 





 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και συναφούς εξοπλισμού - ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Πλατανιά και των Νομικών του Προσώπων 

Τεχνική Έκθεση 6564/19-05-2021 

Πλήρης Επωνυμία: 
 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Ταχυδρομική διεύθυνση: 

Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Νόμιμος εκπρόσωπος:  

 

Αφού έλαβα γνώση των ορών της διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και συναφούς εξοπλισμού - ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Πλατανιά 
και των Νομικών του Προσώπων», δηλώνω την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις γενικές απαιτήσεις της υπό ανάθεσης σύμβασης όπως προσδιορίζονται στην 
υπ' αριθ. 6564/19-05-2021 τεχνικής έκθεση της ανωτέρω διακήρυξης, για τα είδη που προσφέρω. 

 

ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 

Α/
Α 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙ

Α 
ΠΟΣΟΤΗΤ

ΕΣ 

Α'ΒΑΘΜΙ
Α 

ΣΧΟΛ.ΕΠ. 
ΠΟΣΟΤΗΤ

ΕΣ 

ΝΠΔΔ 
ΠΟΣΟΤΗΤ

ΕΣ 

ΚΟΙΝΩΦΕ
ΛΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
ΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡ

ΑΣ 

% 
ΦΠ
Α 

 
ΔΑΠΑΝ

Η 
ΔΗΜΟΥ 
ΠΛΑΤΑΝ

ΙΑ 

 ΔΑΠΑΝΗ 
Α΄ΒΑΘΜΙ
ΑΣ ΣΧΟΛ. 
ΕΠΙΤΡΟΠ

ΗΣ 

 
ΔΑΠΑ

ΝΗ 
ΝΠΔΔ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛ

ΗΣ 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

1 

Αλκοολούχο βιοκτόνο 
υγρό αντισηπτικό χεριών  

αντλία 1000 
ml 100 50 20 30 200  6%      

2 

Απολυμαντικό 
επιφανειών χωρίς 
ξεβγαλμα σπρέυ 1000 ml 50 0 0 0 50  6%      

3 

Απολυμαντικό 
συμπυκνωμένο υγρό τεμ 1000ml 25 28 50 20 123  6%      
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Α/
Α 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙ

Α 
ΠΟΣΟΤΗΤ

ΕΣ 

Α'ΒΑΘΜΙ
Α 

ΣΧΟΛ.ΕΠ. 
ΠΟΣΟΤΗΤ

ΕΣ 

ΝΠΔΔ 
ΠΟΣΟΤΗΤ

ΕΣ 

ΚΟΙΝΩΦΕ
ΛΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
ΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡ

ΑΣ 

% 
ΦΠ
Α 

 
ΔΑΠΑΝ

Η 
ΔΗΜΟΥ 
ΠΛΑΤΑΝ

ΙΑ 

 ΔΑΠΑΝΗ 
Α΄ΒΑΘΜΙ
ΑΣ ΣΧΟΛ. 
ΕΠΙΤΡΟΠ

ΗΣ 

 
ΔΑΠΑ

ΝΗ 
ΝΠΔΔ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛ

ΗΣ 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

καθαρισμού γενικής 
χρήσης 

4 Kαθαριστικό λεκάνης WC τεμ 750ml 0 15 50 0 65  

24
%      

5 Αφαιρετικό αλάτων σπρέι 
Τεμάχιο 500 
ml 20 12 25 5 62  

24
%      

6 

Καθαριστικό θρανίων 
(αφαιρετικό μελάνης 

Τεμάχιο 5 
λίτρων 0 4 6 0 10  

24
%      

7 

Καθαριστικό υγρό γενικής 
χρήσης Τεμ. 4 λίτρων 10 25 40 0 75  

24
%      

8 

Καθαριστικό υγρό για 
ξύλινα δάπεδα  Τεμ. 4 λίτρων 0 0 5 20 25  

24
%      

9 

Καθαριστικό υγρό πιάτων 
για πλύσιμο στο χέρι  Τεμ. 4 λίτρων 20 6 25 10 61  

24
%      

10 

Καθαριστικό υγρό 
τζαμιών Τεμ. 4 λίτρων 0 8 20 5 33  

24
%      

11 

Καθαριστικό υγρό 
τζαμιών με αντλία Τεμ 1000 ml 15 8 25 0 48  

24
%      

12 Καθαριστικό υγρό χαλιών Συσκ 4lt 0 0 3 0 3  
24
%      

13 Σαπούνι Αφρού Τεμ. 4 λίτρων 0 0 3 0 3  6%      

14 Σαπούνι πράσινο τεμάχιο 0 4 10 0 14  6%      

15 Σαπούνι χεριών υγρό 
Τεμάχιο 4 
λίτρων 30 32 15 20 97  6%      

16 

Σαπούνι χεριών υγρο με 
αντλία Τεμ 1000 ml 20 12 25 0 57  6%      

17 

Σκόνη απόφραξης 
αποχετεύσεων Τεμάχιο 20 6 15 5 46  

24
%      

18 

Υγρα μαντηλάκια 
καθαρισμού 
(μωρομάντηλα) 

Τεμάχια 64 
φύλλων 0 16 350 50 416  

24
%      

19 

Υγρό απολυμαντικό 
γενικής χρήσης Τεμ. 4 λίτρων 30 11 6 20 67  6%      
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Α/
Α 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙ

Α 
ΠΟΣΟΤΗΤ

ΕΣ 

Α'ΒΑΘΜΙ
Α 

ΣΧΟΛ.ΕΠ. 
ΠΟΣΟΤΗΤ

ΕΣ 

ΝΠΔΔ 
ΠΟΣΟΤΗΤ

ΕΣ 

ΚΟΙΝΩΦΕ
ΛΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
ΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡ

ΑΣ 

% 
ΦΠ
Α 

 
ΔΑΠΑΝ

Η 
ΔΗΜΟΥ 
ΠΛΑΤΑΝ

ΙΑ 

 ΔΑΠΑΝΗ 
Α΄ΒΑΘΜΙ
ΑΣ ΣΧΟΛ. 
ΕΠΙΤΡΟΠ

ΗΣ 

 
ΔΑΠΑ

ΝΗ 
ΝΠΔΔ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛ

ΗΣ 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

20 

Υγρό απορρυπαντικό 
πιάτων, επαγγελματικού 
πλυντηρίου συσκ 10lt 0 0 10 0 10  

24
%      

21 

Υγρο απορρυπαντικό 
ρούχων για πλύσιμο στο 
πλυντήριο Τεμάχιο 10lt 0 0 15 3 18  

24
%      

22 

Υγρό αφαλατικό 
επαγγελματικού 
πλυντηρίου πιάτων Συσκ 5 λίτρων 0 0 6 0 6  

24
%      

23 

Υγρό γυαλιστικό 
επαγγελματικού 
πλυντηρίου πιάτων Συσκ 4lt 0 0 6 0 6  

24
%      

24 

Υγρό μαλακτικό ρούχων 
για πλύσιμο στο 
πλυντήριο Τεμάχιο 5 lt 0 0 10 4 14  

24
%      

25 Υγρο πατώματος Τεμ 4 λίτρων 0 23 6 15 44  

24
%      

26 Υδροχλωρικό Οξύ  τεμάχιο 10 19 15 0 44  

24
%      

27 Χαρτί κουζίνας 450 γρ  ρολό 0 2 18 0 20  

24
%      

28 

Χαρτί κουζίνας ρολό 
800γρ ρολό 350 109 80 30 569  

24
%      

29 

Χαρτί υγείας διφυλλο 112 
γρμ Συσκ 40 τεμ 0 16 0 30 46  

24
%      

30 

Χαρτί υγείας τρίφυλλο 
175 γρμ 

Συσκευασία 
24 ρολών 200 3 60 0 263  

24
%      

31 

Χαρτί υγείας φύλλο-
φύλλο 225 φ. τεμάχια 0 200 0 0 200  

24
%      

32 

Χαρτομάντηλα 
αυτοκινήτου  

κουτί 100 
φύλλων 0 24 200 0 224  

24
%      

33 Χαρτοπετσέτες 100 φ 
Πακέτο 100 
φύλλων 0 2 0 0 2  

24
%      
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Α/
Α 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙ

Α 
ΠΟΣΟΤΗΤ

ΕΣ 

Α'ΒΑΘΜΙ
Α 

ΣΧΟΛ.ΕΠ. 
ΠΟΣΟΤΗΤ

ΕΣ 

ΝΠΔΔ 
ΠΟΣΟΤΗΤ

ΕΣ 

ΚΟΙΝΩΦΕ
ΛΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
ΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡ

ΑΣ 

% 
ΦΠ
Α 

 
ΔΑΠΑΝ

Η 
ΔΗΜΟΥ 
ΠΛΑΤΑΝ

ΙΑ 

 ΔΑΠΑΝΗ 
Α΄ΒΑΘΜΙ
ΑΣ ΣΧΟΛ. 
ΕΠΙΤΡΟΠ

ΗΣ 

 
ΔΑΠΑ

ΝΗ 
ΝΠΔΔ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛ

ΗΣ 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

34 Χαρτοπετσέτες 500 φ 
Πακέτο 500 
φύλλων 0 2 20 1 23  

24
%      

35 

Χαρτοπετσέτες πακέτο 70 
φύλλα 

Πακέτο 70 
φύλλων 40 10 0 0 50  

24
%      

36 

Χειροπετσέτες δίφυλλες 
Ζικ-Ζακ 

 Πακέτο 200 
φύλλα 300 0 0 0 300  

24
%      

37 

Χειροπετσέτες μονές Ζιγκ-
Ζαγκ  

Πακέτο 250 
φύλλα 350 660 80 30 1.120  

24
%      

38 Χλωρίνη απλή αρωματική Τεμ 4 λίτρων 0 18 12 0 30  6%      

39 

Χλώριο Καθαρισμού 
Απολυμαντικό 
Παχύρρευστο Υγρό  Τεμ. 4 λίτρων 60 25 40 20 145  6%      

 
  ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (24% ΦΠΑ)      

 
  ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (6% ΦΠΑ)      

 
  ΦΠΑ 24%      

 
  ΦΠΑ 6%      

 
  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ      

               

               

   ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ      

   
ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ  

     

    ΤΜΗΜΑ 1: ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       
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ΤΜΗΜΑ 2: ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Α/
Α ΕΙΔΟΣ  

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙ

Α 
ΠΟΣΟΤΗΤ

ΕΣ 

Α'ΒΑΘΜΙ
Α 

ΣΧΟΛ.ΕΠ. 
ΠΟΣΟΤΗΤ

ΕΣ 

ΝΠΔΔ 
ΠΟΣΟΤΗΤ

ΕΣ 

ΚΟΙΝΩΦΕ
ΛΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
ΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡ

ΑΣ 

% 
ΦΠ
Α 

 
ΔΑΠΑΝ

Η 
ΔΗΜΟΥ 
ΠΛΑΤΑΝ

ΙΑ 

 ΔΑΠΑΝΗ 
Α΄ΒΑΘΜΙ
ΑΣ ΣΧΟΛ. 
ΕΠΙΤΡΟΠ

ΗΣ 

 
ΔΑΠΑ

ΝΗ 
ΝΠΔΔ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛ

ΗΣ 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

4
0 Αλουμινόχαρτο 

ρολό 50 
μέτρων 0 4 6 3 13  

24
%      

4
1 Βρεκτήρας με μικροίνες τεμάχια 4 0 4 0 8  

24
%      

4
2 Αντικολλητικό χαρτί 

 ρολό 50 
μέτρων 0 1 6 1 8  

24
%      

4
3 Απιονισμένο νερό  

συσκ. 4 
λιτρων 0 0 10 0 10  

24
%      

4
4 Σπογγοπετσέτα σε ρολό 

τεμάχιο 
14 
μέτρων 10 2 10 5 27  

24
%      

4
5 

Γάντια λάτεξ για πολλαπλές 
χρήσεις ζεύγη 30 24 5 6 65  

24
%      

4
6 Γάντια νιτριλίου μιας χρήσης  

Συσκ 100 
τεμαχίων 25 17 0 20 62  6%      

4
7 Mεμβράνη μαγειρικής 

ρολό 200 
μέτρων 0 4 6 5 15  

24
%      

4
8 Εντομοκτόνο (μυγες-κουνούπια) 

τεμ 300 
ml 4 0 8 5 17  

24
%      

4
9 

Εντομοκτόνο (μυρμήγκια- 
κατσαρίδες) 

τεμ. 300 
ml 4 5 8 5 22  

24
%      

5
0 Συσκευή για χαρτί κουζίνας τεμάχιο 2 1 6 1 10  

24
%      

5
1 

Κάδος μεταλλικός με πεντάλ- 50 
λίτρων τεμάχιο 4 0 0 0 4  

24
%      

5
2 

Κάδος πλαστικός με πεντάλ- 50 
λίτρων τεμάχια 0 0 15 2 17  

24
%      

5
3 Καλάθι Απορριμάτων Γραφείου  τεμάχιο 20 2 10 2 34  

24
%      

5
4 Κάδος Απορριμάτων Μπάνιου τεμάχιο 2 0 25 0 27  

24
%      

5
5 

Καλαμάκια βιοδιασπώμενα ένα 
ένα 

συσκευα
σία 150 
τεμ. 0 4 10 1 15  

24
%      
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Α/
Α 

ΕΙΔΟΣ  
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙ

Α 
ΠΟΣΟΤΗΤ

ΕΣ 

Α'ΒΑΘΜΙ
Α 

ΣΧΟΛ.ΕΠ. 
ΠΟΣΟΤΗΤ

ΕΣ 

ΝΠΔΔ 
ΠΟΣΟΤΗΤ

ΕΣ 

ΚΟΙΝΩΦΕ
ΛΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
ΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡ

ΑΣ 

% 
ΦΠ
Α 

 
ΔΑΠΑΝ

Η 
ΔΗΜΟΥ 
ΠΛΑΤΑΝ

ΙΑ 

 ΔΑΠΑΝΗ 
Α΄ΒΑΘΜΙ
ΑΣ ΣΧΟΛ. 
ΕΠΙΤΡΟΠ

ΗΣ 

 
ΔΑΠΑ

ΝΗ 
ΝΠΔΔ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛ

ΗΣ 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

5
6 

Κάλυκας για επαγγελματική 
σφουγγαρίστρα τεμάχιο 0 6 0 0 6  

24
%      

5
7 Καρότσι σφουγγαρίσματος μονό  τεμάχιο 2 2 0 0 4  

24
%      

5
8 

Καρότσι σφουγγαρίσματος 
διπλό  τεμάχιο 0 0 8 0 8  

24
%      

5
9 Κοντάρι μεταλλικό  τεμάχιο 0 10 0 0 10  

24
%      

6
0 Κοντάρι ξύλινο τεμάχια   6   0 6  

24
%      

6
1 

Κοντάρι σφουγγαρίστρας 
επαγγελματικής χρήσης 
(υποδοχή για κάλυκα) τεμάχιο 0 2 0 0 2  

24
%      

6
2 Κουβάς πλαστικός ορθογώνιος  τεμάχιο 2 0 6 0 8  

24
%      

6
3 

Κουβάς σφουγγαρίσματος με 
στίφτη  τεμάχιο 5 0 10 2 17  

24
%      

6
4 Κουτάλια ξύλινα 

Συσκ 100 
τεμαχίων 2 4 5 1 12  

24
%      

6
5 Κρέμα καθαρισμού τεμάχιο 2 0 10 0 12  

24
%      

6
6 Λεκάνες τροφίμων 6 λίτρα τεμάχιο 0 0 6 0 6  

24
%      

6
7 Λεκάνη τροφίμων 15 λίτρα τεμάχιο 0 0 4 0 4  

24
%      

6
8 Λεκάνη τροφίμων 30 λίτρα τεμάχιο 0 0 4 0 4  

24
%      

6
9 Ξύστρας δαπέδου λεπίδες σετ 10 2 10 0 22  

24
%      

7
0 Μαγειρική σόδα κιλό 0 0 8 0 8  

24
%      

7
1 Μανταλάκια πλαστικά  

συσκευα
σία 0 3 8 5 16  

24
%      
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Α/
Α 

ΕΙΔΟΣ  
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙ

Α 
ΠΟΣΟΤΗΤ

ΕΣ 

Α'ΒΑΘΜΙ
Α 

ΣΧΟΛ.ΕΠ. 
ΠΟΣΟΤΗΤ

ΕΣ 

ΝΠΔΔ 
ΠΟΣΟΤΗΤ

ΕΣ 

ΚΟΙΝΩΦΕ
ΛΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
ΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡ

ΑΣ 

% 
ΦΠ
Α 

 
ΔΑΠΑΝ

Η 
ΔΗΜΟΥ 
ΠΛΑΤΑΝ

ΙΑ 

 ΔΑΠΑΝΗ 
Α΄ΒΑΘΜΙ
ΑΣ ΣΧΟΛ. 
ΕΠΙΤΡΟΠ

ΗΣ 

 
ΔΑΠΑ

ΝΗ 
ΝΠΔΔ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛ

ΗΣ 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

7
2 

Μεμβράνη συσκευασίας 
διάφανη  ρολό 0 0 3 0 3  

24
%      

7
3 

Σφουγγαρίστρα νήμα οικιακής 
χρήσης απλή βιδωτή τεμάχια 0 12 0 0 12  

24
%      

7
4 Ξύδι λευκό 4lit 0 0 8 0 8  

13
%      

7
5 Ξύστρα δαπέδου 10cm τεμάχιο 1 1 5 2 9  

24
%      

7
6 Πανί Μικροϊνών για Τζάμια τεμάχιο 5 0 25 0 30  

24
%      

7
7 Πανί Μικροϊνών για ξεσκόνισμα τεμάχια 30 8 25 20 83  

24
%      

7
8 Πανί παρκετέζας 60 εκ. τεμ. 6 0 12 0 18  

24
%      

7
9 Παρκετέζα τύπου SWIFFER 

συσκευα
σία 0 0 2 0 2  

24
%      

8
0 

Παρκετέζα τύπου SWIFFER- 
ανταλλακτικά πανάκια 

συσκευα
σία 0 0 10 0 10  

24
%      

8
1 Πιάτα χάρτινα γλυκού 

συσκ. 10 
τεμ. 0 5 50 10 65  

24
%      

8
2 Πιάτο χάρτινο μεγάλο 

συσκ. 10 
τεμ. 50 5 50 0 105  

24
%      

8
3 Πιγκάλ πλαστικό κλειστού τύπου τεμάχιο 0 2 0 0 2  

24
%      

8
4 Πιρούνι μεγάλο ξύλινο 

Συσκ 100 
τεμ 3 0 8 0 11  

24
%      

8
5 Πιρούνι μικρό ξύλινο 

Συσκ 100 
τεμ 0 2 8 0 10  

24
%      

8
6 

Φαράσι πλαστικό με όρθια 
χειρολαβή τεμάχια 10 5 12 2 29  

24
%      

8
7 Φαράσι πλαστικό με χέρι τεμάχιο 4 2 0 0 6  

24
%      
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Α/
Α 

ΕΙΔΟΣ  
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙ

Α 
ΠΟΣΟΤΗΤ

ΕΣ 

Α'ΒΑΘΜΙ
Α 

ΣΧΟΛ.ΕΠ. 
ΠΟΣΟΤΗΤ

ΕΣ 

ΝΠΔΔ 
ΠΟΣΟΤΗΤ

ΕΣ 

ΚΟΙΝΩΦΕ
ΛΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
ΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡ

ΑΣ 

% 
ΦΠ
Α 

 
ΔΑΠΑΝ

Η 
ΔΗΜΟΥ 
ΠΛΑΤΑΝ

ΙΑ 

 ΔΑΠΑΝΗ 
Α΄ΒΑΘΜΙ
ΑΣ ΣΧΟΛ. 
ΕΠΙΤΡΟΠ

ΗΣ 

 
ΔΑΠΑ

ΝΗ 
ΝΠΔΔ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛ

ΗΣ 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

8
8 Ποτήρια χάρτινα μεγάλα 

Συσκ 50 
τεμ 50 7 15 3 75  

24
%      

8
9 

Ποτήρια χάρτινα μικρά 
(κρασιού)  

Συσκ 50 
τεμ 0 0 15   15  

24
%      

9
0 

Nάυλον με φυσαλίδες 
(αεροπλάστ) ρολό 0 0 5 0 5  

24
%      

9
1 Σακκούλες τροφίμων 1 λίτρου 

Συσκ 50 
τεμ 0 0 30 0 30  

24
%      

9
2 Σακκούλες τροφίμων 4 λίτρων 

Συσκ 50 
τεμ 0 0 35 0 35  

24
%      

9
3 Σακκούλες τροφίμων 7 λίτρων 

Συσκ 50 
τεμ 0 2 20 0 22  

24
%      

9
4 Σάκοι απορριμμάτων 45 λίτρων 

ρολό 10 
τεμ 300 21 60 30 411  

24
%      

9
5 Σάκοι απορριμμάτων 100 lt  

ρολό 10 
τεμ 20 8 25 10 63  

24
%      

9
6 

Σάκοι απορριμμάτων γραφείου- 
τουαλέτας μίνι 

Συσκ 30 
τεμ 250 51 220 50 571  

24
%      

9
7 

Σάκοι απορριμμάτων 
επαγγελματικοι κιλά 200 0 200 5 405  

24
%      

9
8 Σιδερόπανο τεμάχιο 0 0 3 0 3  

24
%      

9
9 

Σκόνη γενικού καθαρισμού 
τύπου Roli  τεμάχιο 2 0 15 0 17  

24
%      

100 Σκούπα οικιακής χρήσης τεμάχια 0 8 0 0 8  
24
%      

101 Σπογγοπετσέτα μεσαίο μέγεθος τεμάχιο 0 8 0 0 8  
24
%      

102 

Κάδος- σταχτοδοχείο 
εσωτερικών χώρων  τεμάχια 2 0 8 5 15  

24
%      

103 

Στίφτης για κουβά 
σφουγγαρίσματος  τεμάχιο 0 2 10 0 12  

24
%      
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Α/
Α 

ΕΙΔΟΣ  
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙ

Α 
ΠΟΣΟΤΗΤ

ΕΣ 

Α'ΒΑΘΜΙ
Α 

ΣΧΟΛ.ΕΠ. 
ΠΟΣΟΤΗΤ

ΕΣ 

ΝΠΔΔ 
ΠΟΣΟΤΗΤ

ΕΣ 

ΚΟΙΝΩΦΕ
ΛΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
ΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡ

ΑΣ 

% 
ΦΠ
Α 

 
ΔΑΠΑΝ

Η 
ΔΗΜΟΥ 
ΠΛΑΤΑΝ

ΙΑ 

 ΔΑΠΑΝΗ 
Α΄ΒΑΘΜΙ
ΑΣ ΣΧΟΛ. 
ΕΠΙΤΡΟΠ

ΗΣ 

 
ΔΑΠΑ

ΝΗ 
ΝΠΔΔ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛ

ΗΣ 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

104 

Σύρμα ανοξείδωτο χοντρό 
φωλιά  τεμάχια 10 6 20 10 46  

24
%      

105 

Συρματάκι καθαρισμού πιάτων 
ψιλό  τεμάχιο 0 0 20 0 20  

24
%      

106 Συσκευή κρεμοσάπουνου 500 ml τεμάχιο 0 0 8 0 8  
24
%      

107 

Συσκευή κρεμοσάπουνου 1000 
ml τεμάχιο 6 0 10 0 16  

24
%      

108 Συσκευή χειροπετσέτας ζικ ζαγκ  τεμάχιο 6 0 12 0 18  
24
%      

109 

Σφουγγάρι με σύρμα 
καθαρισμού πιάτων τεμάχιο 150 37 20 50 257  

24
%      

110 

Σφουγγάρι με σύρμα 
καθαρισμού πιάτων, γίγας τεμάχιο 25 13 40 20 98  

24
%      

111 

Σφουγγαρίστρα ραφτή 400gr 
επαγγελματικής χρήσης τεμάχιο 0 7 0 0 7  

24
%      

112 Σφουγγαρίστρα Τύπου Wettex τεμάχια 0 5 0 0 5  
24
%      

113 Τελάρο παρκετέζας 60 εκ. τεμάχια 1 0 3 0 4  
24
%      

114 Κοντάρι τηλεσκοπικό 3 μέτρα τεμάχια 0 1 8 0 9  
24
%      

115 

Τραπεζομάντηλο μίας χρήσης 
ρολό Ρολό 1 1 3 0 5  

24
%      

116 Υαλοκαθαριστήρας χειρός τεμ. 1 0 8 0 9  
24
%      

117 

Φιάλη υγραερίου, 
μικρή,οικιακής χρήσης τεμάχιο 0 3 8 0 11  

24
%      

118 

Φτερά ξεσκονίσματος 
ηλεκτροστατικά ανταλλακτικά 

συσκευα
σία 20 0 10 10 40  

24
%      

119 

Φτερά ξεσκονίσματος 
ηλεκτροστατικά με λαβή  

συσκευα
σία 5 0 10 2 17  

24
%      

120 Φτερό ξεσκονίσματος  τεμάχια 4 1 5 0 10  
24
%      
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Α/
Α 

ΕΙΔΟΣ  
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙ

Α 
ΠΟΣΟΤΗΤ

ΕΣ 

Α'ΒΑΘΜΙ
Α 

ΣΧΟΛ.ΕΠ. 
ΠΟΣΟΤΗΤ

ΕΣ 

ΝΠΔΔ 
ΠΟΣΟΤΗΤ

ΕΣ 

ΚΟΙΝΩΦΕ
ΛΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
ΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡ

ΑΣ 

% 
ΦΠ
Α 

 
ΔΑΠΑΝ

Η 
ΔΗΜΟΥ 
ΠΛΑΤΑΝ

ΙΑ 

 ΔΑΠΑΝΗ 
Α΄ΒΑΘΜΙ
ΑΣ ΣΧΟΛ. 
ΕΠΙΤΡΟΠ

ΗΣ 

 
ΔΑΠΑ

ΝΗ 
ΝΠΔΔ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛ

ΗΣ 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

121 

Χαλι τύπου μακαρονάκι 
εξωτερικού χώρου τεμάχια 1 0 10 0 11  

24
%      

122 

Χαλί τύπου μοκέτα εσωτερικού 
χώρου  τεμάχια 0 0 10 0 10  

24
%      

123 Ψεκαστήρι 1 λίτρου τεμάχιο 4 5 20 0 29  
24
%      

   ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (24% ΦΠΑ)      

   ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (13% ΦΠΑ)      

   ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (6% ΦΠΑ)      

   ΦΠΑ 24%      

   ΦΠΑ 13%      

   ΦΠΑ 6%      

   ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ      

               

   
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 

     

   ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ       

    ΤΜΗΜΑ 2: ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       

 

ΤΜΗΜΑ 3: ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΤΜ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

 

   

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΟΦΡΑΣ 
% 

ΦΠΑ 
 ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΟΥ 

ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

124 

Αλκοολούχο βιοκτόνο υγρό 
αντισηπτικό χεριών  

αντλία 1000 
ml 100      6%  

125 

Απολυμαντικό επιφανειών χωρίς 
ξεβγαλμα 

σπρέυ 
1000 ml 70      6%  

126 Γάντια νιτριλίου μιας χρήσης  
Συσκ 100 
τεμαχίων 130      6%  
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127 Εντομοκτόνο (μυγες-κουνούπια) τεμάχια 25      24%  

128 

Μεταλλικό φαράσι με όρθια 
χειρολαβή τεμάχια 15      24%  

129 Πάστα καθαρισμού χεριών Συσκ. 4 lt 2      24%  

130 

Πλαστικό φαράσι με όρθια 
χειρολαβή τεμάχια 25      24%  

131 Σάκοι απορριμμάτων 45 λίτρων ρολό 10 τεμ 400      24%  

132 Σάκοι απορριμμάτων επαγγελματικοι κιλά 4.000      24%  

   ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (24% ΦΠΑ)  

   ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (6% ΦΠΑ)  

   ΦΠΑ 24%  

   ΦΠΑ 6%  

   ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  

           

           

   ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ  

   ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ   

    ΤΜΗΜΑ 3: ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

 

 

ΤΜΗΜΑ 4: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 

Α/Α   
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

   

 

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

% 
ΦΠΑ 

 ΔΑΠΑΝΗ 
ΔΗΜΟΥ 

ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

133 

Τσάντες βιοδιασπώμενες τύπου 
σούπερ μάρκετ κιλό 135      24%  

134 Σαπούνι τεμ. 3.000      6%  

135 Υγρό Πιάτων 500 ml τεμ. 3.000      24%  

136 Χαρτοπετσέτες 70 φύλλα πακέτο 3.000      24%  

   ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (24% ΦΠΑ)  

   ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (6% ΦΠΑ)  

   
ΦΠΑ 24%  
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   ΦΠΑ 6%  

   ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  

           

           

   ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ  

   ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ   

    ΤΜΗΜΑ 4: ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

 

Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως) : .……………………………………………………………………………….……….. 

Ημ/νία 

Σφραγίδα 

Υπογραφή 





 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………….  

Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..  

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής).............................  

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής) .........................................  

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι 
εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ ………………………… υπέρ του 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................ 
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) ....................... …………………………………..  

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) ....................... …………………………………..  

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ....................… ατομικά και για κάθε 
μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών 
της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την 
(αριθμό/ημερομηνία) ..................… Διακήρυξη …………………………… της (Αναθέτουσας Αρχής, για την 
ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ............... Η 
παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της 
(υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα 
καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή 
σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. .  

ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, 
σύμφωνα με το άρθρο 10 της Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί 
πριν από την ημερομηνία λήξης της. Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που 
έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 
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2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………….  

Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..  

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής .................................  

Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής ................................  

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ.  

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ευρώ ……………………………………… 

υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..................., ΑΦΜ: ................ 
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: .................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................  

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................  

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα 
τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των …/ της 
υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ 
Διακήρυξη ........................... της (Αναθέτουσας Αρχής). Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα 
καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....…. ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης) 

ή 

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. Σε περίπτωση 
κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το 
δικαίωμα να εκδίδουμε 

i

 

 

 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
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iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 
σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ 
και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vi  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

vii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως 
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

ix Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

x Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη 
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για 
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xi Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της 
Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών 
µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, 
σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
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xv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxi Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά 
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxv Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε 
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xxvi Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxvii 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.  




