
 

 

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη διενέργειας 

την προμήθεια ειδών καθαριότητας

Α.Δ.Μ.-Θ. (NUTS GR11-GR12), έτους 

εννιακοσίων τριάντα δυο ευρώ και  ογδόντα τριών λεπτών (41.932,83

 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

Έχοντας υπ όψιν τις διατάξεις: 

 

Α) Οι διατάξεις: 

 

1. Της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ

Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και την 

κατάργηση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (L94), όπως διορθώθηκε (L135/24.5.2016)

2. Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 2015/2342

τροποποίηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. 

3. Ν.4446/16 (ΦΕΚ Α' 240/22.12.2016) 

Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές 

συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις».

4. Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

5. Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28

σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 

6. Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93 Α/14

Εσωτερικών» 

7. Ν.4254/14 (ΦΕΚ 85 Α/07

οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»

8. Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74 Α/26

Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου 

Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις

9. Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄204/2011)

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) 

και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

10. Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α’ 141/2010)

11. Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112/2010)

νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
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διενέργειας Δημόσιου Ανοικτού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για 

ην προμήθεια ειδών καθαριότητας (CPV 34351100-3) για τις ανάγκες των

GR12), έτους 2017, συνολικής αξίας σαράντα ενός χιλιάδων 

εννιακοσίων τριάντα δυο ευρώ και  ογδόντα τριών λεπτών (41.932,83€) χωρίς Φ.Π.Α.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και την 

2004/18/ΕΚ (L94), όπως διορθώθηκε (L135/24.5.2016)

Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 2015/2342 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2015 για την 

τροποποίηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. 

(ΦΕΚ Α' 240/22.12.2016) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη

Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές 

γές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις». 

Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν

σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93 Α/14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Ν.4254/14 (ΦΕΚ 85 Α/07-04-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης τη

οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»

Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74 Α/26-03-2014-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 111 Α/7

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου 

Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις

Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄204/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμ

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου 

κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 

και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α’ 141/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 

Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
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             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 
 

 
              Θεσσαλονίκη
 
              Αρ. Πρωτ.

Δημόσιου Ανοικτού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για 

των υπηρεσιών της 

σαράντα ενός χιλιάδων 

χωρίς Φ.Π.Α. 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και την 

2004/18/ΕΚ (L94), όπως διορθώθηκε (L135/24.5.2016) 

Δεκεμβρίου 2015 για την 

τροποποίηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.  

«Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-

Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

χείρισης και εποπτείας (εν-

στικό και άλλες διατάξεις» 

«Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» 

Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 111 Α/7-5-14) «Διοικητικές 

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου 

Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» 

«Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

Αντικατάσταση του έκτου 

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 

 

«Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
 

Θεσσαλονίκη,24/05/2017 

Αρ. Πρωτ.: οίκ.34066  
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διαδίκτυο «Πρόγραµµα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 

12. Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

13. Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α’ 30/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει με το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ A’ 279/2005) «Τροποποίηση του Ν.3310/2005 “Μέτρα για τη 

διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων”» 

14. Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248/2000) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

με το Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α’ 58/2010) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση 

της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» 

15. Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ Α' 235/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – 

Θράκης» 

16. Ν. 4152/13 (ΦΕΚ – 107 Α/9-5-2013): Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 

4093/2012 και 4127/2013. 

 

Β) Τις αποφάσεις: 

 

1. Π.Υ.Σ. 26/6-8-2012 (ΦΕΚ Α’ 155/2012) «Αποδοχή παραιτήσεων Γενικών Γραμματέων των 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του Κράτους, απαλλαγή από τα καθήκοντα τους και διορισμός 

νέων Γενικών Γραμματέων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους»  

2. Π.Υ.Σ.  4/06-02-2015 (ΦΕΚ 24/Α΄/2015: 06-02-2015)«Αποδοχή παραιτήσεων Γενικών 

Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του Κράτους, απαλλαγή από τα καθήκοντα τους 

και διορισμός νέων Γενικών Γραμματέων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους» 

3. Την απόφαση Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Μ.-Θ. με αριθμ.πρωτ.οικ.33673/23-05-2017 (ΑΔΑ: 

6ΑΜΨΟΡ1Υ-8ΟΚ) με θέμα την έγκριση της διενέργειας του διαγωνισμού του θέματος. 

 

Γ) Τα έγγραφα: 

 
4. To αρίθμ. πρωτ. οικ. 19632/28-03-2017 (ΑΔΑΜ:17REQ005981493) Εσωτερικό Σημείωμα- 

Πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης 

5.  Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ: 17REQ006003353 που περιλαμβάνει τρεις αποφάσεις 

ανάληψης υποχρέωσης για την διενέργεια του ανοικτού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού 

για την προμήθεια ειδών καθαριότητας συνολικού ύψους  πενήντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων 

ενενήντα έξι ευρώ και και εβδομήντα ενός λεπτών (51996,71€).  

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

 Δημόσιο Ανοικτό συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια ειδών 
καθαριότητας (CPV 34351100-3) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. (NUTS 
GR11-GR12), έτους 2017,  

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16 Ιουνίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. 

 

1) Η παρούσα θα δημοσιευθεί: 

 
 Στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.damt.gov.gr (Ενότητα Ανακοινώσεις -> Διαγωνισμοί), 

 Στο δικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» : http://sites.diavgeia.gov.gr/admt/, κάνοντας αναζήτηση με 

βάση τον ΑΔΑ αλλά και στο 

 ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων). 

 H περίληψη και η διακήρυξη θα κοινοποιηθούν στα οικεία Επιμελητήρια κάθε Π.Ε για 
ενημέρωση των μελών τους 

 Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων στην έδρα της ΑΔΜ-Θ. 
και στους πίνακες ανακοινώσεων στις έδρες των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων. 

17PROC006230650 2017-05-24

ΑΔΑ: 7Η7ΤΟΡ1Υ-616



3 
 

 

2) Τόπος-χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης,  

Καθ. Ρωσσίδη 11,  Τ.Κ. 54655 (Θεσσαλονίκη) 

4ος όροφος γραφείο 403 Τμήματος Προμηθειών-

Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων     

16/6/2017 Παρασκευή 11 π.μ. 

 

3) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

  Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια ειδών 

καθαριότητας (CPV 34351100-3) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. (NUTS GR11-

GR12), συνολικού προϋπολογισμού πενήντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και 

εβδομήντα ενός λεπτών (51.996,71€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή σαράντα ενός χιλιάδων 

εννιακοσίων τριάντα δυο ευρώ και  ογδόντα τριών λεπτών (41.932,83€) χωρίς Φ.Π.Α. 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά σε ευρώ ανά Πόλη/Π.Ε.  
Οι διαγωνιζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορές για μία ή περισσότερες ή και 
για όλες τις Πόλεις/Περιφερειακές ενότητα/ες  ωστόσο για το σύνολο των ειδών και για το 
σύνολο των φορέων (071,072 & 073) σε κάθε Πόλη/εις ανά Περιφερειακή ενότητα, αλλιώς η 
προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

4) ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές, 

μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή µε 

νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, με παραλήπτη το: «Τμήμα Προμηθειών,Διαχείρισης Υλικού και 

Κρατικών Οχημάτων» στην εξής διεύθυνση: «Καθ. Ρωσσίδη 11, Τ.Κ. 54655 , Θεσ/νίκη, Γραφείο 

403 (4ος όροφος)», το αργότερο μέχρι και την Δευτέρα 12/06/2017 στις 15.00 μ.μ. 

Οι προσφορές επίσης, μπορεί να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην ως άνω Δ/νση και 

να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται 

στην Υπηρεσία, μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής. 

Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου που 

θα δίνεται από την Υπηρεσία. 

 
       Ο Ασκών καθήκοντα 
        Γενικού Γραμματέα      

  
 
             Δρ. Φραγκισκάκης Νικήτας 

Συνημμένα: 

Αναλυτικό Τεύχος Διακήρυξης 7/2017 

 

Κοινοποίηση: 
 

1. Επιμελητήρια ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Εμπορικό & Βιομηχανικό Ροδόπης 
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
 

2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
Ημαθίας, Εμπορικό & Βιομηχανικό Θεσσαλονίκης, Επαγγελματικό Θεσσαλονίκης,  
Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής 
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

 
Εσωτερική Διανομή: 
Τµ. Οικονομικής Διαχείρισης 
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Προϋπολογισμός 

 

Εκτιμώμενη συνολική αξία πενήντα μια χιλιάδες 
ενιακόσια ενενήτα έξι ευρώ και εβδομήντα ένα 
λεπτά (51.996,71€) συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. ή σαράντα μια χιλιάδες ενιακόσια 
τριάντα δυο ευρώ και  ογδόντα τρια λεπτά 
(41.932,83€) χωρίς Φ.Π.Α.  

 

Αναθέτουσα Αρχή: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΚΗΜΔΗΣ 

24/05/2017 

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών: 24/05/2017  

Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα Υποβολής 
Προσφορών: 

12/06/2017 15.00 μ.μ. 

Ημερομηνία και ώρα Αποσφράγισης Προσφορών 
(διεξαγωγής διαγωνισμού): 

16/6/2017 11.00 π.μ. 

Προϋπολογισμός που βαρύνει Προϋπολογισμός εξόδων της ΑΔΜΘ οικονομικού 

έτους 2017,  

Φορέας 99723, Ειδ. Φορείς 071, 072, 073, 

 ΚΑΕ 1231 

 

 
 
 
 
 
 

                                    
 
                                   
 

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ  
ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ αρ.7/2017 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (Α.Δ.Μ.Θ.) ΕΤΟΥΣ 2017 
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1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

Α) Οι διατάξεις: 

 

1. Της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και την κατάργηση 

της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (L94), όπως διορθώθηκε (L135/24.5.2016) 

2. Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 2015/2342 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2015 για την τροποποίηση 

της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα 

κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.  

3. Ν.4446/16 (ΦΕΚ Α' 240/22.12.2016) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-

Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές 

συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις». 

4. Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

5. Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-

σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

6. Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93 Α/14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών» 

7. Ν.4254/14 (ΦΕΚ 85 Α/07-04-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 

στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» 

8. Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74 Α/26-03-2014-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 111 Α/7-5-14) «Διοικητικές 

Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου 

Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» 

9. Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄204/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου 

του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

10. Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α’ 141/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 

11. Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραµµα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 

12. Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

13. Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α’ 30/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει με το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ A’ 279/2005) «Τροποποίηση του Ν.3310/2005 “Μέτρα για τη 

διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων”» 

14. Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248/2000) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 

το Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α’ 58/2010) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της 

φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» 

15. Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ Α' 235/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – 

Θράκης» 

16. Ν. 4152/13 (ΦΕΚ – 107 Α/9-5-2013): Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 

4093/2012 και 4127/2013. 

 

Β) Τις αποφάσεις: 

 

1. Π.Υ.Σ. 26/6-8-2012 (ΦΕΚ Α’ 155/2012) «Αποδοχή παραιτήσεων Γενικών Γραμματέων των 
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Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του Κράτους, απαλλαγή από τα καθήκοντα τους και διορισμός νέων 

Γενικών Γραμματέων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους»  

2. Π.Υ.Σ.  4/06-02-2015 (ΦΕΚ 24/Α΄/2015: 06-02-2015)«Αποδοχή παραιτήσεων Γενικών Γραμματέων 

των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του Κράτους, απαλλαγή από τα καθήκοντα τους και διορισμός 

νέων Γενικών Γραμματέων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους» 

3. Την απόφαση Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Μ.-Θ. με αριθμ.πρωτ.οικ. 33673/17-03-2017 (ΑΔΑ: 

6ΑΜΨΟΡ1Υ-8ΟΚ) με θέμα την έγκριση της διενέργειας του διαγωνισμού του θέματος. 

 

Γ) Τα έγγραφα: 

 
4. To αρίθμ. πρωτ. οικ. 19632/28-03-2017 (ΑΔΑΜ:17REQ005981493) Εσωτερικό Σημείωμα- 

Πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης 

5.  Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ: 17REQ006003353 που περιλαμβάνει τρεις αποφάσεις ανάληψης 

υποχρέωσης για την διενέργεια του ανοικτού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια ειδών καθαριότητας συνολικού ύψους  πενήντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξι 

ευρώ και και εβδομήντα ενός λεπτών (51996,71€).  

 

2. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
 

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης (Α.Δ.Μ.Θ., NUTS GR11-GR12) (αρμόδια υπηρεσία: 

Διεύθυνση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων), που 

εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Καθ. Ρωσίδη 11, Τ.Κ. 54655, Θεσσαλονίκη, τηλεφωνικό κέντρο 2313 

309449. 

 

3. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης,  

Καθ. Ρωσσίδη 11,  Τ.Κ. 54655 (Θεσσαλονίκη) 

4ος  όροφος Γραφείο (403) Τμήματος 

Προμηθειών,Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών 

Οχημάτων     

16/6/2017 Παρασκευή 11 π.μ. 

 
 
 
4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
 

Η δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού εξόδων της Α.Δ.Μ.Θ. έτους 2017. 

 

5. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια ειδών 
καθαριοτητος (CPV 39800000-0) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.Θ. 
(NUTS GR11-GR12), έτους 2017, με συνολική αξία, πενήντα μια χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα έξι 
ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (51.996,71€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή σαράντα μια 
χιλιάδες εννιακόσια τριάντα δυο ευρώ και  ογδόντα τρία λεπτά (41.932,83€) χωρίς Φ.Π.Α.  

.  
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Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά σε ευρώ ανά Πόλη/Π.Ε.  
Οι διαγωνιζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορές για μία ή περισσότερες ή και 
για όλες τις Πόλεις/Περιφερειακές ενότητα/ες  ωστόσο για το σύνολο των ειδών και για το 
σύνολο των φορέων (071,072 & 073) σε κάθε Πόλη/εις ανά Περιφερειακή ενότητα, αλλιώς η 
προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών θα είναι σύμφωνα με την επισυναπτόμενη 

τεχνική περιγραφή η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

 

 
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη  ανά Πόλη κάθε Π.Ε. περιγράφεται στον Πίνακα 1 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 

      

Π/Υ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

Π/Υ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

Π/Υ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΑ 

ΠΟΛΗ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΑ 

ΠΟΛΗ ΜΕ 
ΦΠΑ 

Α/Α Π.E./ NOMΟΣ ΠΟΛΗ 

ΕΙΔ. 
ΦΟΡΕΑΣ 

071 

ΕΙΔ. 
ΦΟΡΕΑΣ 

072 

ΕΙΔ. 
ΦΟΡΕΑΣ 

073     

1 Δράμας Δράμα 925,56 0,00 1.015,37 1.940,93 2.406,75 

2 Δράμας Κ. Νευροκόπι 0,00 0,00 387,60 387,60 480,62 

3 Έβρου Αλεξανδρούπολη 962,26 0,00 772,16 1.734,42 2.150,68 

4 Έβρου Διδυμότειχο 0,00 0,00 353,10 353,10 437,84 

5 Έβρου Σουφλί 0,00 0,00 356,86 356,86 442,51 

6 Ημαθίας Βέροια 813,67 0,00 721,36 1.535,03 1.903,44 

7 Ημαθίας Νάουσα 0,00 0,00 274,43 274,43 340,29 

8 Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 16.894,90 0,00 0,00 16.894,90 20.949,68 

9 Θεσσαλονίκης Λαγκαδάς 0,00 0,00 214,54 214,54 266,03 

10 Θεσσαλονίκης Σταυρός 0,00 0,00 276,72 276,72 343,13 

11 Καβάλας Καβάλα 570,62 536,07 457,10 1.563,79 1.939,10 

12 Καβάλας Θάσος 0,00 0,00 372,07 372,07 461,37 

13 Κιλκίς Κιλκίς 787,92 0,00 721,26 1.509,18 1.871,38 

14 Κιλκίς Γουμένισσα 0,00 0,00 261,50 261,50 324,26 

15 Ξάνθης Ξάνθη 657,54 0,00 833,92 1.491,46 1.849,41 

16 Πέλλας Έδεσσα 967,78 0,00 679,78 1.647,56 2.042,97 

17 Πέλλας Αριδαία 0,00 0,00 483,98 483,98 600,14 

18 Πιερίας Κατερίνη 583,27 0,00 1.579,56 2.162,83 2.681,91 

19 Ροδόπης Κομοτηνή 1.262,34 794,99 1.167,39 3.224,72 3.998,65 

20 Σερρών Σέρρες 1.461,03 371,94 613,95 2.446,92 3.034,18 

21 Σερρών Νιγρίτα 0,00 0,00 253,54 253,54 314,39 

22 Σερρών Σιδηρόκαστρο 0,00 0,00 242,98 242,98 301,30 
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23 Χαλκιδικής Πολύγυρος 868,22 0,00 754,01 1.622,23 2.011,57 

24 Χαλκιδικής Αρναία 0,00 0,00 411,24 411,24 509,94 

25 Χαλκιδικής Κασσάνδρα 0,00 0,00 270,30 270,30 335,17 

                

 

ΣΥΝΟΛΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

 
26.755,11 1.703,00 13.474,72 41.932,83 

 

 
ΣΥΝΟΛΑ ME ΦΠΑ 

 
33.176,34 2.111,72 16.573,91 

 
51.996,71 

 
 
 
 
 
 

Τα υπό προμήθεια είδη αναφέρονται στον κάτωθι Πίνακα 2 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Ε.Φ. Π.Ε./ 
ΝΟΜΟΣ 

ΠΟΛΗ ΕΙΔΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 
ΜΕ ΦΠΑ 

   

Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ, ΔΡΑΜΑ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 071 TEMAXIA TIMH 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

Σ. ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝ. ΜΕ 
ΦΠΑ 

"071" ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΥΓΡΟ(ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΧΕΡΙΩΝ) 500ml 10 5,5 55 68,20 

"071" ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΤ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 2 3,52 7,04 8,73 

"071" ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ) ΚΙΤΡΙΝΗ  1 7,7 7,7 9,55 

"071" ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΥΓΡΟ(ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΧΕΡΙΩΝ) 500ml 25 5,5 137,5 170,50 

"071" ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 10 1,71 17,1 21,20 

"071" ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 70 0,44 30,8 30,01 

"071" ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 10 0,21 2,1 2,60 

"071" ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ 4ΛΤ 10 1,94 19,4 24,06 

"071" ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 9 1,54 13,86 17,19 

"071" ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 10ΛΤ 2 10,78 21,56 26,73 

"071" ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4ΛΤ 3 3,3 6,6 8,18 

"071" ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 4ΛΤ 5 3,08 15,4 19,10 

"071" ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γραμ. 206 1,65 339,9 327,36 

"071" ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ  320 0,25 80 99,20 

"071" ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΠΑΚΕΤΟ 90 ΦΥΛΛΩΝ 120 1,1 132 163,68 

"071" ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 1ΛΤ 30 1,21 36,3 45,01 

"071" ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ 

ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΓΡΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΜΧ (ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛ) ΓΙΑ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΣΑΡΩΤΩΝ,ΟΘΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 30 2,86 85,8 106,39 

      ΣΥΝΟΛΑ     925,56 1.147,69 
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ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ, ΔΡΑΜΑ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 073 TEMAXIA 

TIMH 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

Σ. ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝ. ΜΕ 
ΦΠΑ 

"073" ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΤ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 6 3,52 21,12 26,19 

"073" ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ) ΚΙΤΡΙΝΗ  15 7,7 115,5 143,22 

"073" ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΣΚΟΝΗ ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΙ 500γραμ. 32 0,99 31,68 39,28 

"073" ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 80 1,71 136,8 169,63 

"073" ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 15 0,44 6,6 8,18 

"073" ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 71 0,21 14,91 18,49 

"073" ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ 10ΛΤ 7 8,58 60,06 74,47 

"073" ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 30 1,54 46,2 57,29 

"073" ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 10ΛΤ 15 10,78 161,7 200,51 

"073" ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4ΛΤ 6 3,3 19,8 24,55 

"073" ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 1ΛΤ 50 1,09 54,5 67,58 

"073" ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γραμ. 50 1,65 82,5 102,30 

"073" ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ  400 0,25 100 124,00 

"073" ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΧΛΩΡΙΝΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 1ΛΤ 100 0,43 43 53,32 

"073" ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 1ΛΤ 100 1,21 121 150,04 

      ΣΥΝΟΛΑ     1.015,37 1.259,05 

                

   
ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ, ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 073 TEMAXIA 

TIMH 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

Σ. ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝ. ΜΕ 
ΦΠΑ 

"073" ΔΡΑΜΑ ΝΕΥΡΟΚ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΤ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 1 3,52 3,52 4,36 

"073" ΔΡΑΜΑ ΝΕΥΡΟΚ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ) ΚΙΤΡΙΝΗ  11 7,7 84,7 105,03 
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"073" ΔΡΑΜΑ ΝΕΥΡΟΚ ΣΚΟΝΗ ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΙ 500γραμ. 5 0,99 4,95 6,14 

"073" ΔΡΑΜΑ ΝΕΥΡΟΚ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 10 1,71 17,1 21,20 

"073" ΔΡΑΜΑ ΝΕΥΡΟΚ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 10 0,44 4,4 5,46 

"073" ΔΡΑΜΑ ΝΕΥΡΟΚ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 20 0,21 4,2 5,21 

"073" ΔΡΑΜΑ ΝΕΥΡΟΚ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ 10ΛΤ 4 8,58 34,32 42,56 

"073" ΔΡΑΜΑ ΝΕΥΡΟΚ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 10 1,54 15,4 19,10 

"073" ΔΡΑΜΑ ΝΕΥΡΟΚ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 10ΛΤ 5 10,78 53,9 66,84 

"073" ΔΡΑΜΑ ΝΕΥΡΟΚ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4ΛΤ 2 3,3 6,6 8,18 

"073" ΔΡΑΜΑ ΝΕΥΡΟΚ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 1ΛΤ 9 1,09 9,81 12,16 

"073" ΔΡΑΜΑ ΝΕΥΡΟΚ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γραμ. 30 1,65 49,5 61,38 

"073" ΔΡΑΜΑ ΝΕΥΡΟΚ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ  200 0,25 50 62,00 

"073" ΔΡΑΜΑ ΝΕΥΡΟΚ ΧΛΩΡΙΝΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 1ΛΤ 30 0,43 12,9 16,00 

"073" ΔΡΑΜΑ ΝΕΥΡΟΚ ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 1ΛΤ 30 1,21 36,3 45,01 

      ΣΥΝΟΛΑ     387,6 480,63 

                

   
Π.Ε. ΕΒΡΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 071 TEMAXIA 

TIMH 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

Σ. ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝ. ΜΕ 
ΦΠΑ 

"071" ΕΒΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΤ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 10 3,52 35,2 43,65 

"071" ΕΒΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ) ΚΙΤΡΙΝΗ  10 7,7 77 95,48 

"071" ΕΒΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΣΚΟΝΗ ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΙ 500γραμ. 20 0,99 19,8 24,55 

"071" ΕΒΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 50Χ50 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 50 1,21 60,5 75,02 

"071" ΕΒΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 200 0,44 88 109,12 

"071" ΕΒΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 16 0,21 3,36 4,17 
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"071" ΕΒΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ  ΜΕ ΝΙΜΑ 350γραμ.  10 4,95 49,5 61,38 

"071" ΕΒΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ 10ΛΤ 20 8,58 171,6 212,78 

"071" ΕΒΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 25 1,54 38,5 47,74 

"071" ΕΒΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4ΛΤ 10 3,3 33 40,92 

"071" ΕΒΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 1ΛΤ 20 1,09 21,8 27,03 

"071" ΕΒΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γραμ. 50 1,65 82,5 102,30 

"071" ΕΒΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ  500 0,25 125 155,00 

"071" ΕΒΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΧΛΩΡΙΝΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 1ΛΤ 80 0,43 34,4 42,66 

"071" ΕΒΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 1ΛΤ 30 1,21 36,3 45,01 

"071" ΕΒΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝ 

ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΓΡΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΜΧ (ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛ) ΓΙΑ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΣΑΡΩΤΩΝ,ΟΘΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 30 2,86 85,8 106,39 

      ΣΥΝΟΛΑ     962,26 1.193,20 

                

   
Π.Ε. ΕΒΡΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 073 TEMAXIA 

TIMH 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

Σ. ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝ. ΜΕ 
ΦΠΑ 

"073" ΕΒΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΤ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 2 3,52 7,04 8,73 

"073" ΕΒΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ) ΚΙΤΡΙΝΗ  4 7,7 30,8 38,19 

"073" ΕΒΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΣΚΟΝΗ ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΙ 500γραμ. 30 0,99 29,7 36,83 

"073" ΕΒΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 40 1,71 68,4 84,82 

"073" ΕΒΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 40 0,44 17,6 21,82 

"073" ΕΒΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 2 1,76 3,52 4,36 

"073" ΕΒΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 50 0,21 10,5 13,02 

"073" ΕΒΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ  ΜΕ ΝΙΜΑ 350γραμ.  4 4,95 19,8 24,55 
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"073" ΕΒΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ 10ΛΤ 12 8,58 102,96 127,67 

"073" ΕΒΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 30 1,54 46,2 57,29 

"073" ΕΒΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 10ΛΤ 8 10,78 86,24 106,94 

"073" ΕΒΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4ΛΤ 2 3,3 6,6 8,18 

"073" ΕΒΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 1ΛΤ 40 1,09 43,6 54,06 

"073" ΕΒΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΚΟΝΤΑΡΙ 2 2,2 4,4 5,46 

"073" ΕΒΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γραμ. 70 1,65 115,5 143,22 

"073" ΕΒΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ  600 0,25 150 186,00 

"073" ΕΒΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΧΛΩΡΙΝΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 1ΛΤ 40 0,43 17,2 21,33 

"073" ΕΒΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 1ΛΤ 10 1,21 12,1 15,00 

      ΣΥΝΟΛΑ     772,16 957,48 

                

      Π.Ε. ΕΒΡΟΥ, ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 073 TEMAXIA 
TIMH 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
Σ. ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝ. ΜΕ 

ΦΠΑ 

"073" ΕΒΡΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΤ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 2 3,52 7,04 8,73 

"073" ΕΒΡΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤ ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ 1 0,66 0,66 0,82 

"073" ΕΒΡΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ) ΚΙΤΡΙΝΗ  2 7,7 15,4 19,10 

"073" ΕΒΡΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤ ΣΚΟΝΗ ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΙ 500γραμ. 10 0,99 9,9 12,28 

"073" ΕΒΡΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 20 1,71 34,2 42,41 

"073" ΕΒΡΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 30 0,44 13,2 16,37 

"073" ΕΒΡΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 2 1,76 3,52 4,36 

"073" ΕΒΡΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 20 0,21 4,2 5,21 

"073" ΕΒΡΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ  ΜΕ ΝΙΜΑ 350γραμ.  2 4,95 9,9 12,28 
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"073" ΕΒΡΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ 10ΛΤ 8 8,58 68,64 85,11 

"073" ΕΒΡΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 15 1,54 23,1 28,64 

"073" ΕΒΡΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 10ΛΤ 3 10,78 32,34 40,10 

"073" ΕΒΡΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4ΛΤ 3 3,3 9,9 12,28 

"073" ΕΒΡΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 1ΛΤ 15 1,09 16,35 20,27 

"073" ΕΒΡΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γραμ. 15 1,65 24,75 30,69 

"073" ΕΒΡΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ  270 0,25 67,5 83,70 

"073" ΕΒΡΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤ ΧΛΩΡΙΝΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 1ΛΤ 15 0,43 6,45 8,00 

"073" ΕΒΡΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤ ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 1ΛΤ 5 1,21 6,05 7,50 

      ΣΥΝΟΛΑ     353,1 437,84 

                

      Π.Ε. ΕΒΡΟΥ, ΣΟΥΦΛΙ ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ, 073 TEMAXIA 
TIMH 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
Σ. ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝ. ΜΕ 

ΦΠΑ 

"073" ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΤ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 2 3,52 7,04 8,73 

"073" ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙ ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ 2 0,66 1,32 1,64 

"073" ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ) ΚΙΤΡΙΝΗ  2 7,7 15,4 19,10 

"073" ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙ ΣΚΟΝΗ ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΙ 500γραμ. 10 0,99 9,9 12,28 

"073" ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 15 1,71 25,65 31,81 

"073" ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 10 0,44 4,4 5,46 

"073" ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 2 1,76 3,52 4,36 

"073" ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 20 0,21 4,2 5,21 

"073" ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ  ΜΕ ΝΙΜΑ 350γραμ.  2 4,95 9,9 12,28 

"073" ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ 10ΛΤ 8 8,58 68,64 85,11 
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"073" ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 10 1,54 15,4 19,10 

"073" ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 10ΛΤ 2 10,78 21,56 26,73 

"073" ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4ΛΤ 3 3,3 9,9 12,28 

"073" ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 1ΛΤ 10 1,09 10,9 13,52 

"073" ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γραμ. 20 1,65 33 40,92 

"073" ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ  400 0,25 100 124,00 

"073" ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙ ΧΛΩΡΙΝΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 1ΛΤ 15 0,43 6,45 8,00 

"073" ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙ ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 1ΛΤ 8 1,21 9,68 12,00 

      ΣΥΝΟΛΑ     356,86 442,51 

                

   
Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ, ΒΕΡΟΙΑ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 071 TEMAXIA 

TIMH 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

Σ. ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝ. ΜΕ 
ΦΠΑ 

"071" ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΤ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 4 3,52 14,08 17,46 

"071" ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ) ΚΙΤΡΙΝΗ  4 7,7 30,8 38,19 

"071" ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ ΣΚΟΝΗ ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΙ 500γραμ. 20 0,99 19,8 24,55 

"071" ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 20 1,71 34,2 42,41 

"071" ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 41 0,44 18,04 22,37 

"071" ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 41 0,21 8,61 10,68 

"071" ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ 10ΛΤ 4 8,58 34,32 42,56 

"071" ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 16 1,54 24,64 30,55 

"071" ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 10ΛΤ 2 10,78 21,56 26,73 

"071" ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4ΛΤ 4 3,3 13,2 16,37 

"071" ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 1ΛΤ 8 1,09 8,72 10,81 
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"071" ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γραμ. 100 1,65 165 204,60 

"071" ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ  610 0,25 152,5 189,10 

"071" ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ZIK-ZAK (κιβώτιο 20x200=4000φ) 8 18,7 149,6 185,50 

"071" ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ ΧΛΩΡΙΝΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 1ΛΤ 20 0,43 8,6 10,66 

"071" ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 1ΛΤ 20 1,21 24,2 30,01 

"071" ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ 

ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΓΡΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΜΧ (ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛ) ΓΙΑ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΣΑΡΩΤΩΝ,ΟΘΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 30 2,86 85,8 106,39 

      ΣΥΝΟΛΑ     813,67 1.008,95 

                

   
Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ, ΒΕΡΟΙΑ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 073 TEMAXIA 

TIMH 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

Σ. ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝ. ΜΕ 
ΦΠΑ 

"073" ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΤ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 4 3,52 14,08 17,46 

"073" ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ) ΚΙΤΡΙΝΗ  3 7,7 23,1 28,64 

"073" ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ ΣΚΟΝΗ ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΙ 500γραμ. 9 0,99 8,91 11,05 

"073" ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 70 1,71 119,7 148,43 

"073" ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 70 0,44 30,8 38,19 

"073" ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 40 0,21 8,4 10,42 

"073" ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ 10ΛΤ 5 8,58 42,9 53,20 

"073" ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 10 1,54 15,4 19,10 

"073" ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 10ΛΤ 4 10,78 43,12 53,47 

"073" ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4ΛΤ 10 3,3 33 40,92 

"073" ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 4ΛΤ 15 3,08 46,2 57,29 

"073" ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γραμ. 45 1,65 74,25 92,07 
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"073" ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ  800 0,25 200 248,00 

"073" ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ ΧΛΩΡΙΝΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 1ΛΤ 10 0,43 4,3 5,33 

"073" ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 1ΛΤ 20 1,21 24,2 30,01 

"073" ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4ΛΤ 10 3,3 33 40,92 

      ΣΥΝΟΛΑ     721,36 894,49 

                

      Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΑ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 073 TEMAXIA 
TIMH 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
Σ. ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝ. ΜΕ 

ΦΠΑ 

"073" ΗΜΑΘΙΑ ΝΑΟΥΣΑ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΤ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 1 3,52 3,52 4,36 

"073" ΗΜΑΘΙΑ ΝΑΟΥΣΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ) ΚΙΤΡΙΝΗ  2 7,7 15,4 19,10 

"073" ΗΜΑΘΙΑ ΝΑΟΥΣΑ ΣΚΟΝΗ ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΙ 500γραμ. 10 0,99 9,9 12,28 

"073" ΗΜΑΘΙΑ ΝΑΟΥΣΑ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 30 1,71 51,3 63,61 

"073" ΗΜΑΘΙΑ ΝΑΟΥΣΑ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 60 0,44 26,4 32,74 

"073" ΗΜΑΘΙΑ ΝΑΟΥΣΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 9 0,21 1,89 2,34 

"073" ΗΜΑΘΙΑ ΝΑΟΥΣΑ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ 10ΛΤ 4 8,58 34,32 42,56 

"073" ΗΜΑΘΙΑ ΝΑΟΥΣΑ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 6 1,54 9,24 11,46 

"073" ΗΜΑΘΙΑ ΝΑΟΥΣΑ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 10ΛΤ 2 10,78 21,56 26,73 

"073" ΗΜΑΘΙΑ ΝΑΟΥΣΑ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4ΛΤ 2 3,3 6,6 8,18 

"073" ΗΜΑΘΙΑ ΝΑΟΥΣΑ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 1ΛΤ 15 1,09 16,35 20,27 

"073" ΗΜΑΘΙΑ ΝΑΟΥΣΑ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γραμ. 20 1,65 33 40,92 

"073" ΗΜΑΘΙΑ ΝΑΟΥΣΑ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ  90 0,25 22,5 27,90 

"073" ΗΜΑΘΙΑ ΝΑΟΥΣΑ ΧΛΩΡΙΝΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 1ΛΤ 10 0,43 4,3 5,33 

"073" ΗΜΑΘΙΑ ΝΑΟΥΣΑ ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 1ΛΤ 15 1,21 18,15 22,51 

      ΣΥΝΟΛΑ     274,43 340,29 
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      Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 071 TEMAXIA 
TIMH 
ΜΟΝΑΔΟΣ     

"071" ΘΕΣΣΑΛ ΘΕΣΣΑΛ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΥΓΡΟ(ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΧΕΡΙΩΝ) 500ml 60 5,5 330 409,20 

"071" ΘΕΣΣΑΛ ΘΕΣΣΑΛ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΤ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 50 3,52 176 218,24 

"071" ΘΕΣΣΑΛ ΘΕΣΣΑΛ ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 5ΛΤ 4 7,7 30,8 38,19 

"071" ΘΕΣΣΑΛ ΘΕΣΣΑΛ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ 1ΛΤ  48 3,85 184,8 229,15 

"071" ΘΕΣΣΑΛ ΘΕΣΣΑΛ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ) ΚΙΤΡΙΝΗ  35 7,7 269,5 334,18 

"071" ΘΕΣΣΑΛ ΘΕΣΣΑΛ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 50Χ50 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 300 1,21 363 450,12 

"071" ΘΕΣΣΑΛ ΘΕΣΣΑΛ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 75Χ90 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 300 1,21 363 450,12 

"071" ΘΕΣΣΑΛ ΘΕΣΣΑΛ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 400 1,71 684 848,16 

"071" ΘΕΣΣΑΛ ΘΕΣΣΑΛ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 5 1,76 8,8 10,91 

"071" ΘΕΣΣΑΛ ΘΕΣΣΑΛ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 300 0,21 63 78,12 

"071" ΘΕΣΣΑΛ ΘΕΣΣΑΛ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ  ΜΕ ΝΙΜΑ 350γραμ.  2 4,95 9,9 12,28 

"071" ΘΕΣΣΑΛ ΘΕΣΣΑΛ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ 10ΛΤ 80 8,58 686,4 851,14 

"071" ΘΕΣΣΑΛ ΘΕΣΣΑΛ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 10ΛΤ 16 6,6 105,6 130,94 

"071" ΘΕΣΣΑΛ ΘΕΣΣΑΛ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 50 1,54 77 95,48 

"071" ΘΕΣΣΑΛ ΘΕΣΣΑΛ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4ΛΤ 10 3,3 33 40,92 

"071" ΘΕΣΣΑΛ ΘΕΣΣΑΛ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 4ΛΤ 100 3,08 308 381,92 

"071" ΘΕΣΣΑΛ ΘΕΣΣΑΛ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γραμ. 3500 1,65 5775 7.161,00 

"071" ΘΕΣΣΑΛ ΘΕΣΣΑΛ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ  20000 0,25 5000 6.200,00 

"071" ΘΕΣΣΑΛ ΘΕΣΣΑΛ ΧΛΩΡΙΝΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 1ΛΤ 450 0,43 193,5 239,94 

"071" ΘΕΣΣΑΛ ΘΕΣΣΑΛ ΧΛΩΡΙΝΗ  4ΛΤ 150 1,54 231 286,44 

"071" ΘΕΣΣΑΛ ΘΕΣΣΑΛ ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4ΛΤ 140 3,3 462 572,88 
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"071" ΘΕΣΣΑΛ ΘΕΣΣΑΛ 

ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΓΡΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΜΧ (ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛ) ΓΙΑ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΣΑΡΩΤΩΝ,ΟΘΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 500 2,86 1430 1.773,20 

"071" ΘΕΣΣΑΛ ΘΕΣΣΑΛ ΒΑΜΒΑΚΙ 150 γραμ. 10 1,82 18,2 22,57 

"071" ΘΕΣΣΑΛ ΘΕΣΣΑΛ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 245ml 20 1,5 30 37,20 

"071" ΘΕΣΣΑΛ ΘΕΣΣΑΛ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΤΥΠΟΥ ΠΑΠΙ 750ml 50 1,16 58 71,92 

"071" ΘΕΣΣΑΛ ΘΕΣΣΑΛ ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΚΟΝΤΑΡΙ 2 2,2 4,4 5,46 

      ΣΥΝΟΛΑ     16.894,90 20.949,68 

                

   
Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΛΑΓΚΑΔΑΣ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 073 TEMAXIA 

TIMH 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

Σ. ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝ. ΜΕ 
ΦΠΑ 

"073" ΘΕΣΣΑΛ ΛΑΓΚΑΔ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΤ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 1 3,52 3,52 4,36 

"073" ΘΕΣΣΑΛ ΛΑΓΚΑΔ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ) ΚΙΤΡΙΝΗ  2 7,7 15,4 19,10 

"073" ΘΕΣΣΑΛ ΛΑΓΚΑΔ ΣΚΟΝΗ ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΙ 500γραμ. 4 0,99 3,96 4,91 

"073" ΘΕΣΣΑΛ ΛΑΓΚΑΔ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 50Χ50 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 1 1,21 1,21 1,50 

"073" ΘΕΣΣΑΛ ΛΑΓΚΑΔ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 75Χ90 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 5 1,21 6,05 7,50 

"073" ΘΕΣΣΑΛ ΛΑΓΚΑΔ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 1 1,71 1,71 2,12 

"073" ΘΕΣΣΑΛ ΛΑΓΚΑΔ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 10 0,44 4,4 5,46 

"073" ΘΕΣΣΑΛ ΛΑΓΚΑΔ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 15 0,21 3,15 3,91 

"073" ΘΕΣΣΑΛ ΛΑΓΚΑΔ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ 10ΛΤ 1 8,58 8,58 10,64 

"073" ΘΕΣΣΑΛ ΛΑΓΚΑΔ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 5 1,54 7,7 9,55 

"073" ΘΕΣΣΑΛ ΛΑΓΚΑΔ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 10ΛΤ 1 10,78 10,78 13,37 

"073" ΘΕΣΣΑΛ ΛΑΓΚΑΔ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4ΛΤ 8 3,3 26,4 32,74 

"073" ΘΕΣΣΑΛ ΛΑΓΚΑΔ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 4ΛΤ 1 3,08 3,08 3,82 
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"073" ΘΕΣΣΑΛ ΛΑΓΚΑΔ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γραμ. 25 1,65 41,25 51,15 

"073" ΘΕΣΣΑΛ ΛΑΓΚΑΔ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ  200 0,25 50 62,00 

"073" ΘΕΣΣΑΛ ΛΑΓΚΑΔ ΧΛΩΡΙΝΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 1ΛΤ 15 0,43 6,45 8,00 

"073" ΘΕΣΣΑΛ ΛΑΓΚΑΔ ΧΛΩΡΙΝΗ  4ΛΤ 5 1,54 7,7 9,55 

"073" ΘΕΣΣΑΛ ΛΑΓΚΑΔ ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4ΛΤ 4 3,3 13,2 16,37 

      ΣΥΝΟΛΑ     214,54 266,03 

                

      Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 073 TEMAXIA 
TIMH 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
Σ. ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝ. ΜΕ 

ΦΠΑ 

"073" ΘΕΣΣΑΛ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΤ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 1 3,52 3,52 4,36 

"073" ΘΕΣΣΑΛ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ) ΚΙΤΡΙΝΗ  2 7,7 15,4 19,10 

"073" ΘΕΣΣΑΛ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΝΗ ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΙ 500γραμ. 2 0,99 1,98 2,46 

"073" ΘΕΣΣΑΛ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 75Χ90 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 30 1,21 36,3 45,01 

"073" ΘΕΣΣΑΛ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 3 1,71 5,13 6,36 

"073" ΘΕΣΣΑΛ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 30 0,44 13,2 16,37 

"073" ΘΕΣΣΑΛ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 1 1,76 1,76 2,18 

"073" ΘΕΣΣΑΛ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 15 0,21 3,15 3,91 

"073" ΘΕΣΣΑΛ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ  ΜΕ ΝΙΜΑ 350γραμ.  4 4,95 19,8 24,55 

"073" ΘΕΣΣΑΛ ΣΤΑΥΡΟΣ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ 10ΛΤ 2 8,58 17,16 21,28 

"073" ΘΕΣΣΑΛ ΣΤΑΥΡΟΣ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 5 1,54 7,7 9,55 

"073" ΘΕΣΣΑΛ ΣΤΑΥΡΟΣ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4ΛΤ 1 3,3 3,3 4,09 

"073" ΘΕΣΣΑΛ ΣΤΑΥΡΟΣ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 4ΛΤ 2 3,08 6,16 7,64 

"073" ΘΕΣΣΑΛ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γραμ. 40 1,65 66 81,84 
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"073" ΘΕΣΣΑΛ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ  280 0,25 70 86,80 

"073" ΘΕΣΣΑΛ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΛΩΡΙΝΗ  4ΛΤ 4 1,54 6,16 7,64 

      ΣΥΝΟΛΑ     276,72 343,13 

                

      Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ, ΚΑΒΑΛΑ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 071 TEMAXIA 
TIMH 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
Σ. ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝ. ΜΕ 

ΦΠΑ 

"071" ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ) ΚΙΤΡΙΝΗ  8 7,7 61,6 76,38 

"071" ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 50 1,71 85,5 106,02 

"071" ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 81 0,44 35,64 44,19 

"071" ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 52 0,21 10,92 13,54 

"071" ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ 10ΛΤ 5 8,58 42,9 53,20 

"071" ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 30 1,54 46,2 57,29 

"071" ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 10ΛΤ 4 10,78 43,12 53,47 

"071" ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 1ΛΤ 50 1,09 54,5 67,58 

"071" ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 60 Μ 28 1,43 40,04 49,65 

"071" ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ  120 0,25 30 37,20 

"071" ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΛΩΡΙΝΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 1ΛΤ 80 0,43 34,4 42,66 

"071" ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ 

ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΓΡΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΜΧ (ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛ) ΓΙΑ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΣΑΡΩΤΩΝ,ΟΘΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 30 2,86 85,8 106,39 

      ΣΥΝΟΛΑ     570,62 707,57 

                

      Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ, ΚΑΒΑΛΑ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 072 TEMAXIA 
TIMH 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
Σ. ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝ. ΜΕ 

ΦΠΑ 

"072" ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ) ΚΙΤΡΙΝΗ  6 7,7 46,2 57,29 

"072" ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 30 1,71 51,3 63,61 
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"072" ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 51 0,44 22,44 27,83 

"072" ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 33 0,21 6,93 8,59 

"072" ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ 10ΛΤ 3 8,58 25,74 31,92 

"072" ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 20 1,54 30,8 38,19 

"072" ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 10ΛΤ 2 10,78 21,56 26,73 

"072" ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 1ΛΤ 30 1,09 32,7 40,55 

"072" ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 60 Μ 80 1,43 114,4 141,86 

"072" ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ  650 0,25 162,5 201,50 

"072" ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΛΩΡΙΝΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 1ΛΤ 50 0,43 21,5 26,66 

      ΣΥΝΟΛΑ     536,07 664,73 

                

      Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ, ΚΑΒΑΛΑ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 073 TEMAXIA 
TIMH 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
Σ. ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝ. ΜΕ 

ΦΠΑ 

"073" ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ  10ΛΤ 4 7,47 29,88 37,05 

"073" ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 75Χ90 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 30 1,21 36,3 45,01 

"073" ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 4 1,76 7,04 8,73 

"073" ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 8 0,21 1,68 2,08 

"073" ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ  ΜΕ ΝΙΜΑ 350γραμ.  4 4,95 19,8 24,55 

"073" ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ 4ΛΤ 30 1,94 58,2 72,17 

"073" ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 10 1,54 15,4 19,10 

"073" ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 500 ml 30 1,32 39,6 49,10 

"073" ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 60 Μ 30 1,43 42,9 53,20 

"073" ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ  680 0,25 170 210,80 
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"073" ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 1ΛΤ 30 1,21 36,3 45,01 

      ΣΥΝΟΛΑ     457,1 566,80 

                

      Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ, ΘΑΣΟΣ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 073 TEMAXIA 
TIMH 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
Σ. ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝ. ΜΕ 

ΦΠΑ 

"073" ΚΑΒΑΛΑ ΘΑΣΟΣ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΤ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 4 3,52 14,08 17,46 

"073" ΚΑΒΑΛΑ ΘΑΣΟΣ ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ  10ΛΤ 5 7,47 37,35 46,31 

"073" ΚΑΒΑΛΑ ΘΑΣΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ) ΚΙΤΡΙΝΗ  10 7,7 77 95,48 

"073" ΚΑΒΑΛΑ ΘΑΣΟΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 10 1,71 17,1 21,20 

"073" ΚΑΒΑΛΑ ΘΑΣΟΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 12 0,44 5,28 6,55 

"073" ΚΑΒΑΛΑ ΘΑΣΟΣ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 5 1,76 8,8 10,91 

"073" ΚΑΒΑΛΑ ΘΑΣΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 10 0,21 2,1 2,60 

"073" ΚΑΒΑΛΑ ΘΑΣΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ  ΜΕ ΝΙΜΑ 350γραμ.  5 4,95 24,75 30,69 

"073" ΚΑΒΑΛΑ ΘΑΣΟΣ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ 10ΛΤ 2 8,58 17,16 21,28 

"073" ΚΑΒΑΛΑ ΘΑΣΟΣ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 10 1,54 15,4 19,10 

"073" ΚΑΒΑΛΑ ΘΑΣΟΣ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4ΛΤ 2 3,3 6,6 8,18 

"073" ΚΑΒΑΛΑ ΘΑΣΟΣ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 1ΛΤ 5 1,09 5,45 6,76 

"073" ΚΑΒΑΛΑ ΘΑΣΟΣ ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΚΟΝΤΑΡΙ 4 2,2 8,8 10,91 

"073" ΚΑΒΑΛΑ ΘΑΣΟΣ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γραμ. 20 1,65 33 40,92 

"073" ΚΑΒΑΛΑ ΘΑΣΟΣ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ  300 0,25 75 93,00 

"073" ΚΑΒΑΛΑ ΘΑΣΟΣ ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 1ΛΤ 20 1,21 24,2 30,01 

      ΣΥΝΟΛΑ     372,07 461,37 

                

17PROC006230650 2017-05-24

ΑΔΑ: 7Η7ΤΟΡ1Υ-616



ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
 

 

 
 

Τεύχος Διακήρυξης 7/2017 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας έτους 2017 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ.  
 

24 

 

      Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 071 TEMAXIA 
TIMH 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
Σ. ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝ. ΜΕ 

ΦΠΑ 

"071" ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΤ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 1 3,52 3,52 4,36 

"071" ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ) ΚΙΤΡΙΝΗ  2 7,7 15,4 19,10 

"071" ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 25 1,71 42,75 53,01 

"071" ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 52 0,44 22,88 28,37 

"071" ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 6 1,76 10,56 13,09 

"071" ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 75 0,21 15,75 19,53 

"071" ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ  ΜΕ ΝΙΜΑ 350γραμ.  6 4,95 29,7 36,83 

"071" ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ 10ΛΤ 3 8,58 25,74 31,92 

"071" ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 25 1,54 38,5 47,74 

"071" ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 10ΛΤ 4 10,78 43,12 53,47 

"071" ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4ΛΤ 1 3,3 3,3 4,09 

"071" ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 1ΛΤ 70 1,09 76,3 94,61 

"071" ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ (ΚΕΖΑΠ) 0,5ΛΤ 80 0,55 44 54,56 

"071" ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γραμ. 100 1,65 165 204,60 

"071" ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ  400 0,25 100 124,00 

"071" ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΧΛΩΡΙΝΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 1ΛΤ 40 0,43 17,2 21,33 

"071" ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 1ΛΤ 40 1,21 48,4 60,02 

"071" ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 

ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΓΡΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΜΧ (ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛ) ΓΙΑ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΣΑΡΩΤΩΝ,ΟΘΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 30 2,86 85,8 106,39 

      ΣΥΝΟΛΑ     787,92 977,02 
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      Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 073 TEMAXIA 
TIMH 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
Σ. ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝ. ΜΕ 

ΦΠΑ 

"073" ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ) ΚΙΤΡΙΝΗ  3 7,7 23,1 28,64 

"073" ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 20 1,71 34,2 42,41 

"073" ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 31 0,44 13,64 16,91 

"073" ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 40 0,21 8,4 10,42 

"073" ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ 10ΛΤ 2 8,58 17,16 21,28 

"073" ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 20 1,54 30,8 38,19 

"073" ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 10ΛΤ 2 10,78 21,56 26,73 

"073" ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4ΛΤ 4 3,3 13,2 16,37 

"073" ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 1ΛΤ 50 1,09 54,5 67,58 

"073" ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γραμ. 90 1,65 148,5 184,14 

"073" ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ  1100 0,25 275 341,00 

"073" ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΧΛΩΡΙΝΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 1ΛΤ 20 0,43 8,6 10,66 

"073" ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 1ΛΤ 60 1,21 72,6 90,02 

      ΣΥΝΟΛΑ     721,26 894,36 

                

      Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ, ΓΟΥΜΕΝΙΣΑ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 073 TEMAXIA 
TIMH 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
Σ. ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝ. ΜΕ 

ΦΠΑ 

"073" ΚΙΛΚΙΣ ΓΟΥΜΕΝ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΤ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 1 3,52 3,52 4,36 

"073" ΚΙΛΚΙΣ ΓΟΥΜΕΝ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ) ΚΙΤΡΙΝΗ  1 7,7 7,7 9,55 

"073" ΚΙΛΚΙΣ ΓΟΥΜΕΝ ΣΚΟΝΗ ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΙ 500γραμ. 1 0,99 0,99 1,23 

"073" ΚΙΛΚΙΣ ΓΟΥΜΕΝ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 5 1,71 8,55 10,60 

"073" ΚΙΛΚΙΣ ΓΟΥΜΕΝ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 10 0,44 4,4 5,46 
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"073" ΚΙΛΚΙΣ ΓΟΥΜΕΝ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 5 0,21 1,05 1,30 

"073" ΚΙΛΚΙΣ ΓΟΥΜΕΝ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ 10ΛΤ 2 8,58 17,16 21,28 

"073" ΚΙΛΚΙΣ ΓΟΥΜΕΝ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 5 1,54 7,7 9,55 

"073" ΚΙΛΚΙΣ ΓΟΥΜΕΝ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 10ΛΤ 1 10,78 10,78 13,37 

"073" ΚΙΛΚΙΣ ΓΟΥΜΕΝ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4ΛΤ 1 3,3 3,3 4,09 

"073" ΚΙΛΚΙΣ ΓΟΥΜΕΝ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 4ΛΤ 5 3,08 15,4 19,10 

"073" ΚΙΛΚΙΣ ΓΟΥΜΕΝ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γραμ. 30 1,65 49,5 61,38 

"073" ΚΙΛΚΙΣ ΓΟΥΜΕΝ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ  500 0,25 125 155,00 

"073" ΚΙΛΚΙΣ ΓΟΥΜΕΝ ΧΛΩΡΙΝΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 1ΛΤ 15 0,43 6,45 8,00 

      ΣΥΝΟΛΑ     261,5 324,26 

                

      Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ, ΞΑΝΘΗ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 071 TEMAXIA 
TIMH 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
Σ. ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝ. ΜΕ 

ΦΠΑ 

"071" ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΤ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 2 3,52 7,04 8,73 

"071" ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ) ΚΙΤΡΙΝΗ  1 7,7 7,7 9,55 

"071" ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ ΣΚΟΝΗ ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΙ 500γραμ. 50 0,99 49,5 61,38 

"071" ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 20 1,71 34,2 42,41 

"071" ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 100 0,44 44 54,56 

"071" ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 10 0,21 2,1 2,60 

"071" ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ 10ΛΤ 10 8,58 85,8 106,39 

"071" ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 35 1,54 53,9 66,84 

"071" ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4ΛΤ 1 3,3 3,3 4,09 

"071" ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 1ΛΤ 30 1,09 32,7 40,55 
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"071" ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ  550 0,25 137,5 170,50 

"071" ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ ΧΛΩΡΙΝΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 1ΛΤ 40 0,43 17,2 21,33 

"071" ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 1ΛΤ 80 1,21 96,8 120,03 

"071" ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ 

ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΓΡΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΜΧ (ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛ) ΓΙΑ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΣΑΡΩΤΩΝ,ΟΘΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 30 2,86 85,8 106,39 

      ΣΥΝΟΛΑ     657,54 815,35 

                

      Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ, ΞΑΝΘΗ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 073 TEMAXIA 
TIMH 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
Σ. ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝ. ΜΕ 

ΦΠΑ 

"073" ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΤ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 6 3,52 21,12 26,19 

"073" ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ) ΚΙΤΡΙΝΗ  7 7,7 53,9 66,84 

"073" ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ ΣΚΟΝΗ ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΙ 500γραμ. 17 0,99 16,83 20,87 

"073" ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 60 1,71 102,6 127,22 

"073" ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 81 0,44 35,64 44,19 

"073" ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 35 0,21 7,35 9,11 

"073" ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ 10ΛΤ 13 8,58 111,54 138,31 

"073" ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 32 1,54 49,28 61,11 

"073" ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 10ΛΤ 12 10,78 129,36 160,41 

"073" ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4ΛΤ 15 3,3 49,5 61,38 

"073" ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 1ΛΤ 25 1,09 27,25 33,79 

"073" ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γραμ. 50 1,65 82,5 102,30 

"073" ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ  400 0,25 100 124,00 

"073" ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ ΧΛΩΡΙΝΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 1ΛΤ 25 0,43 10,75 13,33 

"073" ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 1ΛΤ 30 1,21 36,3 45,01 

      ΣΥΝΟΛΑ     833,92 1.034,06 
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      Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ, ΕΔΕΣΣΑ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 071 TEMAXIA 
TIMH 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
Σ. ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝ. ΜΕ 

ΦΠΑ 

"071" ΠΕΛΛΑ ΕΔΕΣΣΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΥΓΡΟ(ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΧΕΡΙΩΝ) 500ml 30 5,5 165 204,60 

"071" ΠΕΛΛΑ ΕΔΕΣΣΑ ΒΑΜΒΑΚΙ 150 γραμ. 3 1,82 5,46 6,77 

"071" ΠΕΛΛΑ ΕΔΕΣΣΑ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΤ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 3 3,52 10,56 13,09 

"071" ΠΕΛΛΑ ΕΔΕΣΣΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ) ΚΙΤΡΙΝΗ  3 7,7 23,1 28,64 

"071" ΠΕΛΛΑ ΕΔΕΣΣΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 245ml 10 1,5 15 18,60 

"071" ΠΕΛΛΑ ΕΔΕΣΣΑ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 75Χ90 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 20 1,21 24,2 30,01 

"071" ΠΕΛΛΑ ΕΔΕΣΣΑ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 80 0,44 35,2 43,65 

"071" ΠΕΛΛΑ ΕΔΕΣΣΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 12 0,21 2,52 3,12 

"071" ΠΕΛΛΑ ΕΔΕΣΣΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ  ΜΕ ΝΙΜΑ 350γραμ.  2 4,95 9,9 12,28 

"071" ΠΕΛΛΑ ΕΔΕΣΣΑ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ 4ΛΤ 18 1,94 34,92 43,30 

"071" ΠΕΛΛΑ ΕΔΕΣΣΑ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ 1ΛΤ  24 3,85 92,4 114,58 

"071" ΠΕΛΛΑ ΕΔΕΣΣΑ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4ΛΤ 2 3,3 6,6 8,18 

"071" ΠΕΛΛΑ ΕΔΕΣΣΑ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΤΥΠΟΥ ΠΑΠΙ 750ml 30 1,16 34,8 43,15 

"071" ΠΕΛΛΑ ΕΔΕΣΣΑ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4ΛΤ 12 3,3 39,6 49,10 

"071" ΠΕΛΛΑ ΕΔΕΣΣΑ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 4ΛΤ 20 3,08 61,6 76,38 

"071" ΠΕΛΛΑ ΕΔΕΣΣΑ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 80Μ 85 1,54 130,9 162,32 

"071" ΠΕΛΛΑ ΕΔΕΣΣΑ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ  650 0,25 162,5 201,50 

"071" ΠΕΛΛΑ ΕΔΕΣΣΑ ΧΛΩΡΙΝΗ  4ΛΤ 18 1,54 27,72 34,37 

"071" ΠΕΛΛΑ ΕΔΕΣΣΑ 

ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΓΡΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΜΧ (ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛ) ΓΙΑ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΣΑΡΩΤΩΝ,ΟΘΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 30 2,86 85,8 106,39 

      ΣΥΝΟΛΑ     967,78 1.200,05 
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      Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ, ΕΔΕΣΣΑ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 073 TEMAXIA 
TIMH 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
Σ. ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝ. ΜΕ 

ΦΠΑ 

"073" ΠΕΛΛΑ ΕΔΕΣΣΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΥΓΡΟ(ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΧΕΡΙΩΝ) 500ml 7 5,5 38,5 47,74 

"073" ΠΕΛΛΑ ΕΔΕΣΣΑ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΤ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 2 3,52 7,04 8,73 

"073" ΠΕΛΛΑ ΕΔΕΣΣΑ ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ 2 0,66 1,32 1,64 

"073" ΠΕΛΛΑ ΕΔΕΣΣΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ) ΚΙΤΡΙΝΗ  3 7,7 23,1 28,64 

"073" ΠΕΛΛΑ ΕΔΕΣΣΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 245ml 10 1,5 15 18,60 

"073" ΠΕΛΛΑ ΕΔΕΣΣΑ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 75Χ90 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 20 1,21 24,2 30,01 

"073" ΠΕΛΛΑ ΕΔΕΣΣΑ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 60 0,44 26,4 32,74 

"073" ΠΕΛΛΑ ΕΔΕΣΣΑ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 2 1,76 3,52 4,36 

"073" ΠΕΛΛΑ ΕΔΕΣΣΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 5 0,21 1,05 1,30 

"073" ΠΕΛΛΑ ΕΔΕΣΣΑ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ 4ΛΤ 10 1,94 19,4 24,06 

"073" ΠΕΛΛΑ ΕΔΕΣΣΑ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4ΛΤ 11 3,3 36,3 45,01 

"073" ΠΕΛΛΑ ΕΔΕΣΣΑ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΤΥΠΟΥ ΠΑΠΙ 750ml 25 1,16 29 35,96 

"073" ΠΕΛΛΑ ΕΔΕΣΣΑ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4ΛΤ 2 3,3 6,6 8,18 

"073" ΠΕΛΛΑ ΕΔΕΣΣΑ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 4ΛΤ 20 3,08 61,6 76,38 

"073" ΠΕΛΛΑ ΕΔΕΣΣΑ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 80Μ 50 1,54 77 95,48 

"073" ΠΕΛΛΑ ΕΔΕΣΣΑ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ  700 0,25 175 217,00 

"073" ΠΕΛΛΑ ΕΔΕΣΣΑ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ZIK-ZAK (κιβώτιο 20x200=4000φ) 5 18,7 93,5 115,94 

"073" ΠΕΛΛΑ ΕΔΕΣΣΑ ΧΛΩΡΙΝΗ  4ΛΤ 15 1,54 23,1 28,64 

"073" ΠΕΛΛΑ ΕΔΕΣΣΑ ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 1ΛΤ 15 1,21 18,15 22,51 

      ΣΥΝΟΛΑ     679,78 842,93 
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      Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ, ΑΡΙΔΑΙΑ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 073 TEMAXIA 
TIMH 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
Σ. ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝ. ΜΕ 

ΦΠΑ 

"073" ΠΕΛΛΑ ΑΡΙΔΑΙΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΥΓΡΟ(ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΧΕΡΙΩΝ) 500ml 10 5,5 55 68,20 

"073" ΠΕΛΛΑ ΑΡΙΔΑΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΤ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 3 3,52 10,56 13,09 

"073" ΠΕΛΛΑ ΑΡΙΔΑΙΑ ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 5ΛΤ 4 7,7 30,8 38,19 

"073" ΠΕΛΛΑ ΑΡΙΔΑΙΑ ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 10ΛΤ 7 3,5 24,5 30,38 

"073" ΠΕΛΛΑ ΑΡΙΔΑΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ 5 0,66 3,3 4,09 

"073" ΠΕΛΛΑ ΑΡΙΔΑΙΑ ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ  10ΛΤ 3 7,47 22,41 27,79 

"073" ΠΕΛΛΑ ΑΡΙΔΑΙΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ) ΚΙΤΡΙΝΗ  2 7,7 15,4 19,10 

"073" ΠΕΛΛΑ ΑΡΙΔΑΙΑ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 75Χ90 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 10 1,21 12,1 15,00 

"073" ΠΕΛΛΑ ΑΡΙΔΑΙΑ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 10 0,44 4,4 5,46 

"073" ΠΕΛΛΑ ΑΡΙΔΑΙΑ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 4 1,76 7,04 8,73 

"073" ΠΕΛΛΑ ΑΡΙΔΑΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 32 0,21 6,72 8,33 

"073" ΠΕΛΛΑ ΑΡΙΔΑΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ  ΜΕ ΝΙΜΑ 350γραμ.  5 4,95 24,75 30,69 

"073" ΠΕΛΛΑ ΑΡΙΔΑΙΑ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ 4ΛΤ 5 1,94 9,7 12,03 

"073" ΠΕΛΛΑ ΑΡΙΔΑΙΑ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ 1ΛΤ  10 3,85 38,5 47,74 

"073" ΠΕΛΛΑ ΑΡΙΔΑΙΑ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΤΥΠΟΥ ΠΑΠΙ 750ml 10 1,16 11,6 14,38 

"073" ΠΕΛΛΑ ΑΡΙΔΑΙΑ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4ΛΤ 2 3,3 6,6 8,18 

"073" ΠΕΛΛΑ ΑΡΙΔΑΙΑ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 4ΛΤ 5 3,08 15,4 19,10 

"073" ΠΕΛΛΑ ΑΡΙΔΑΙΑ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ  380 0,25 95 117,80 

"073" ΠΕΛΛΑ ΑΡΙΔΑΙΑ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ZIK-ZAK (κιβώτιο 20x200=4000φ) 4 18,7 74,8 92,75 

"073" ΠΕΛΛΑ ΑΡΙΔΑΙΑ ΧΛΩΡΙΝΗ  4ΛΤ 10 1,54 15,4 19,10 

      ΣΥΝΟΛΑ     483,98 600,14 
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      Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 071 TEMAXIA 
TIMH 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
Σ. ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝ. ΜΕ 

ΦΠΑ 

"071" ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΤ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 5 3,52 17,6 21,82 

"071" ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ) ΚΙΤΡΙΝΗ  3 7,7 23,1 28,64 

"071" ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΚΟΝΗ ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΙ 500γραμ. 4 0,99 3,96 4,91 

"071" ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 60 1,71 102,6 127,22 

"071" ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 28 0,44 12,32 15,28 

"071" ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 20 0,21 4,2 5,21 

"071" ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ  ΜΕ ΝΙΜΑ 350γραμ.  3 4,95 14,85 18,41 

"071" ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ 10ΛΤ 4 8,58 34,32 42,56 

"071" ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 3 1,54 4,62 5,73 

"071" ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 10ΛΤ 4 10,78 43,12 53,47 

"071" ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4ΛΤ 4 3,3 13,2 16,37 

"071" ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 1ΛΤ 3 1,09 3,27 4,05 

"071" ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γραμ. 80 1,65 132 163,68 

"071" ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ  300 0,25 75 93,00 

"071" ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 1ΛΤ 11 1,21 13,31 16,50 

"071" ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΓΡΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΜΧ (ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛ) ΓΙΑ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΣΑΡΩΤΩΝ,ΟΘΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 30 2,86 85,8 106,39 

      ΣΥΝΟΛΑ     583,27 723,25 

                

      Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 073 TEMAXIA 
TIMH 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
Σ. ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝ. ΜΕ 

ΦΠΑ 

"073" ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ  10ΛΤ 5 7,47 37,35 46,31 

"073" ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ) ΚΙΤΡΙΝΗ  20 7,7 154 190,96 
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"073" ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 50 1,71 85,5 106,02 

"073" ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 50 0,44 22 27,28 

"073" ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 51 0,21 10,71 13,28 

"073" ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ 10ΛΤ 10 8,58 85,8 106,39 

"073" ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 30 1,54 46,2 57,29 

"073" ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4ΛΤ 10 3,3 33 40,92 

"073" ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 1ΛΤ 50 1,09 54,5 67,58 

"073" ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΙΓΑΣ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ) 180 ΜΕΤΡΑ 80 7,15 572 709,28 

"073" ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ  1500 0,25 375 465,00 

"073" ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΛΩΡΙΝΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 1ΛΤ 100 0,43 43 53,32 

"073" ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 1ΛΤ 50 1,21 60,5 75,02 

      ΣΥΝΟΛΑ     1.579,56 1.958,65 

                

      Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 071 TEMAXIA 
TIMH 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
Σ. ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝ. ΜΕ 

ΦΠΑ 

"071" ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΤ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 6 3,52 21,12 26,19 

"071" ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤ ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ 3 0,66 1,98 2,46 

"071" ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤ ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ  10ΛΤ 2 7,47 14,94 18,53 

"071" ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 245ml 15 1,5 22,5 27,90 

"071" ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤ ΠΑΝΑΚΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ (ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ) 6 0,44 2,64 3,27 

"071" ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 40 1,71 68,4 84,82 

"071" ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 80 0,44 35,2 43,65 

"071" ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 4 1,76 7,04 8,73 
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"071" ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΦΑΡΑΣΙ 2 3,94 7,88 9,77 

"071" ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 59 0,21 12,39 15,36 

"071" ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ  ΜΕ ΝΙΜΑ 350γραμ.  5 4,95 24,75 30,69 

"071" ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ 4ΛΤ 5 1,94 9,7 12,03 

"071" ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΤΥΠΟΥ ΠΑΠΙ 750ml 30 1,16 34,8 43,15 

"071" ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 4ΛΤ 20 3,08 61,6 76,38 

"071" ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4ΛΤ 2 3,3 6,6 8,18 

"071" ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γραμ. 100 1,65 165 204,60 

"071" ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ  1800 0,25 450 558,00 

"071" ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ZIK-ZAK (κιβώτιο 20x200=4000φ) 10 18,7 187 231,88 

"071" ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤ ΧΛΩΡΙΝΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 1ΛΤ 100 0,43 43 53,32 

"071" ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤ 

ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΓΡΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΜΧ (ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛ) ΓΙΑ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΣΑΡΩΤΩΝ,ΟΘΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 30 2,86 85,8 106,39 

      ΣΥΝΟΛΑ     1.262,34 1.565,30 

                

      Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 072 TEMAXIA 
TIMH 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
Σ. ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝ. ΜΕ 

ΦΠΑ 

"072" ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤ ΒΑΜΒΑΚΙ 150 γραμ. 5 1,82 9,1 11,28 

"072" ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ (ΠΙΓΚΑΛ) ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 3 2,09 6,27 7,77 

"072" ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΤ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 5 3,52 17,6 21,82 

"072" ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤ ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ 5 0,66 3,3 4,09 

"072" ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤ ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ  10ΛΤ 5 7,47 37,35 46,31 

"072" ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 4ΛΤ 5 3,08 15,4 19,10 
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"072" ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 300 0,44 132 163,68 

"072" ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 25 1,71 42,75 53,01 

"072" ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 4 1,76 7,04 8,73 

"072" ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ  ΜΕ ΝΙΜΑ 350γραμ.  5 4,95 24,75 30,69 

"072" ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ 4ΛΤ 7 1,94 13,58 16,84 

"072" ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 10 1,54 15,4 19,10 

"072" ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ (ΚΕΖΑΠ) 0,5ΛΤ 6 0,55 3,3 4,09 

"072" ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γραμ. 60 1,65 99 122,76 

"072" ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ  1400 0,25 350 434,00 

"072" ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤ ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 1ΛΤ 15 1,21 18,15 22,51 

      ΣΥΝΟΛΑ     794,99 985,79 

                

      Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 073 TEMAXIA 
TIMH 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
Σ. ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝ. ΜΕ 

ΦΠΑ 

"073" ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΤ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 2 3,52 7,04 8,73 

"073" ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤ ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ  10ΛΤ 1 7,47 7,47 9,26 

"073" ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ) ΚΙΤΡΙΝΗ  2 7,7 15,4 19,10 

"073" ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 500 ml 10 1,32 13,2 16,37 

"073" ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤ ΣΚΟΝΗ ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΙ 500γραμ. 8 0,99 7,92 9,82 

"073" ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 75Χ90 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 50 1,21 60,5 75,02 

"073" ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 100 0,44 44 54,56 

"073" ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 5 1,71 8,55 10,60 

"073" ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 80 0,21 16,8 20,83 
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"073" ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ  ΜΕ ΝΙΜΑ 350γραμ.  3 4,95 14,85 18,41 

"073" ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ 10ΛΤ 20 8,58 171,6 212,78 

"073" ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ 4ΛΤ 5 1,94 9,7 12,03 

"073" ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 20 1,54 30,8 38,19 

"073" ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΤΥΠΟΥ ΠΑΠΙ 750ml 6 1,16 6,96 8,63 

"073" ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4ΛΤ 25 3,3 82,5 102,30 

"073" ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 4ΛΤ 25 3,08 77 95,48 

"073" ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γραμ. 100 1,65 165 204,60 

"073" ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ  1400 0,25 350 434,00 

"073" ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤ ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 1ΛΤ 10 1,21 12,1 15,00 

"073" ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤ ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4ΛΤ 20 3,3 66 81,84 

      ΣΥΝΟΛΑ     1.167,39 1.447,56 

                

      Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, ΣΕΡΡΕΣ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 071 TEMAXIA 
TIMH 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
Σ. ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝ. ΜΕ 

ΦΠΑ 

"071" ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΥΓΡΟ(ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΧΕΡΙΩΝ) 500ml 20 5,5 110 136,40 

"071" ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΤ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 1 3,52 3,52 4,36 

"071" ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΕΡΟΖΟΛ 300ml 4 6,6 26,4 32,74 

"071" ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 10ΛΤ 4 3,5 14 17,36 

"071" ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ  10ΛΤ 1 7,47 7,47 9,26 

"071" ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ) ΚΙΤΡΙΝΗ  15 7,7 115,5 143,22 

"071" ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 50Χ50 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 50 1,21 60,5 75,02 

"071" ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 50 1,71 85,5 106,02 
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"071" ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 280 0,44 123,2 152,77 

"071" ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ 80-100 γραμ. 20 0,4 8 9,92 

"071" ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 4 1,76 7,04 8,73 

"071" ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 60 0,21 12,6 15,62 

"071" ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ  ΜΕ ΝΙΜΑ 350γραμ.  10 4,95 49,5 61,38 

"071" ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ 1ΛΤ  10 3,85 38,5 47,74 

"071" ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ 4ΛΤ 65 1,94 126,1 156,36 

"071" ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4ΛΤ 3 3,3 9,9 12,28 

"071" ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 60 1,54 92,4 114,58 

"071" ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 4ΛΤ 30 3,08 92,4 114,58 

"071" ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΤΥΠΟΥ ΠΑΠΙ 750ml 20 1,16 23,2 28,77 

"071" ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ (ΚΕΖΑΠ) 0,5ΛΤ 10 0,55 5,5 6,82 

"071" ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γραμ. 80 1,65 132 163,68 

"071" ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ  400 0,25 100 124,00 

"071" ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4ΛΤ 40 3,3 132 163,68 

"071" ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 

ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΓΡΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΜΧ (ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛ) ΓΙΑ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΣΑΡΩΤΩΝ,ΟΘΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 30 2,86 85,8 106,39 

      ΣΥΝΟΛΑ     1.461,03 1.811,68 

                

      Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, ΣΕΡΡΕΣ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 072 TEMAXIA 
TIMH 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
Σ. ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝ. ΜΕ 

ΦΠΑ 

"072" ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΤ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 1 3,52 3,52 4,36 

"072" ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΞΥΔΙ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 350 ml 10 0,44 4,4 5,46 
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"072" ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 10 1,71 17,1 21,20 

"072" ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 52 0,44 22,88 28,37 

"072" ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 1ΛΤ 21 1,09 22,89 28,38 

"072" ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 25 0,21 5,25 6,51 

"072" ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 10 1,54 15,4 19,10 

"072" ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4ΛΤ 10 3,3 33 40,92 

"072" ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γραμ. 50 1,65 82,5 102,30 

"072" ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ  660 0,25 165 204,60 

      ΣΥΝΟΛΑ     371,94 461,21 

                

      Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, ΣΕΡΡΕΣ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 073 TEMAXIA 
TIMH 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
Σ. ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝ. ΜΕ 

ΦΠΑ 

"073" ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 80 1,71 136,8 169,63 

"073" ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 50 0,44 22 27,28 

"073" ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΚΟΝΗ ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΙ 500γραμ. 20 0,99 19,8 24,55 

"073" ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 25 0,21 5,25 6,51 

"073" ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ 4ΛΤ 15 1,94 29,1 36,08 

"073" ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 15 1,54 23,1 28,64 

"073" ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4ΛΤ 5 3,3 16,5 20,46 

"073" ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 1ΛΤ 10 1,09 10,9 13,52 

"073" ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γραμ. 100 1,65 165 204,60 

"073" ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ  350 0,25 87,5 108,50 

"073" ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΧΛΩΡΙΝΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 2ΛΤ 40 0,8 32 39,68 

"073" ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4ΛΤ 20 3,3 66 81,84 

      ΣΥΝΟΛΑ     613,95 761,30 
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      Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 073 TEMAXIA 
TIMH 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
Σ. ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝ. ΜΕ 

ΦΠΑ 

"073" ΣΕΡΡΩΝ ΣΙΔΗΡΟΚ ΣΚΟΝΗ ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΙ 500γραμ. 5 0,99 4,95 6,14 

"073" ΣΕΡΡΩΝ ΣΙΔΗΡΟΚ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 20 1,71 34,2 42,41 

"073" ΣΕΡΡΩΝ ΣΙΔΗΡΟΚ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 50 0,44 22 27,28 

"073" ΣΕΡΡΩΝ ΣΙΔΗΡΟΚ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ 10ΛΤ 3 8,58 25,74 31,92 

"073" ΣΕΡΡΩΝ ΣΙΔΗΡΟΚ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 8 1,54 12,32 15,28 

"073" ΣΕΡΡΩΝ ΣΙΔΗΡΟΚ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 10ΛΤ 4 10,78 43,12 53,47 

"073" ΣΕΡΡΩΝ ΣΙΔΗΡΟΚ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4ΛΤ 1 3,3 3,3 4,09 

"073" ΣΕΡΡΩΝ ΣΙΔΗΡΟΚ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 1ΛΤ 5 1,09 5,45 6,76 

"073" ΣΕΡΡΩΝ ΣΙΔΗΡΟΚ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γραμ. 25 1,65 41,25 51,15 

"073" ΣΕΡΡΩΝ ΣΙΔΗΡΟΚ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ  80 0,25 20 24,80 

"073" ΣΕΡΡΩΝ ΣΙΔΗΡΟΚ ΧΛΩΡΙΝΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 1ΛΤ 15 0,43 6,45 8,00 

"073" ΣΕΡΡΩΝ ΣΙΔΗΡΟΚ ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 1ΛΤ 20 1,21 24,2 30,01 

      ΣΥΝΟΛΑ     242,98 301,30 

                

      Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, ΝΙΓΡΙΤΑ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 073 TEMAXIA 
TIMH 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
Σ. ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝ. ΜΕ 

ΦΠΑ 

"073" ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 50Χ50 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 10 1,21 12,1 15,00 

"073" ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑ ΣΚΟΝΗ ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΙ 500γραμ. 10 0,99 9,9 12,28 

"073" ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 30 0,21 6,3 7,81 

"073" ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ 10ΛΤ 3 8,58 25,74 31,92 

"073" ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4ΛΤ 3 3,3 9,9 12,28 
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"073" ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4ΛΤ 3 3,3 9,9 12,28 

"073" ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 4ΛΤ 5 3,08 15,4 19,10 

"073" ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 80Μ 70 1,54 107,8 133,67 

"073" ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ  160 0,25 40 49,60 

"073" ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑ ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4ΛΤ 5 3,3 16,5 20,46 

      ΣΥΝΟΛΑ     253,54 314,39 

                

      Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 071 TEMAXIA 
TIMH 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
Σ. ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝ. ΜΕ 

ΦΠΑ 

"071" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΤ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 1 3,52 3,52 4,36 

"071" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡ ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ 4 0,66 2,64 3,27 

"071" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 50Χ50 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 80 1,21 96,8 120,03 

"071" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 50Χ50 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 5 1,21 6,05 7,50 

"071" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 50 1,71 85,5 106,02 

"071" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 3 1,76 5,28 6,55 

"071" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 13 0,21 2,73 3,39 

"071" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ  ΜΕ ΝΙΜΑ 350γραμ.  3 4,95 14,85 18,41 

"071" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΥΓΡΟ(ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΧΕΡΙΩΝ) 500ml 6 5,5 33 40,92 

"071" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ 10ΛΤ 20 8,58 171,6 212,78 

"071" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ 1ΛΤ  2 3,85 7,7 9,55 

"071" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4ΛΤ 5 3,3 16,5 20,46 

"071" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 1ΛΤ 5 1,09 5,45 6,76 

"071" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ (ΚΕΖΑΠ) 0,5ΛΤ 10 0,55 5,5 6,82 
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"071" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γραμ. 30 1,65 49,5 61,38 

"071" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ  620 0,25 155 192,20 

"071" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ZIK-ZAK (κιβώτιο 20x200=4000φ) 6 18,7 112,2 139,13 

"071" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡ ΧΛΩΡΙΝΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 1ΛΤ 20 0,43 8,6 10,66 

"071" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡ 

ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΓΡΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΜΧ (ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛ) ΓΙΑ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΣΑΡΩΤΩΝ,ΟΘΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 30 2,86 85,8 106,39 

      ΣΥΝΟΛΑ     868,22 1.076,59 

                

      Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 073 TEMAXIA 
TIMH 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
Σ. ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝ. ΜΕ 

ΦΠΑ 

"073" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ 500 ml 10 8,25 82,5 102,30 

"073" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΤ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 3 3,52 10,56 13,09 

"073" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ) ΚΙΤΡΙΝΗ  5 7,7 38,5 47,74 

"073" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 30 1,71 51,3 63,61 

"073" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 100 0,44 44 54,56 

"073" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 30 0,21 6,3 7,81 

"073" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ  ΜΕ ΝΙΜΑ 350γραμ.  10 4,95 49,5 61,38 

"073" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ 10ΛΤ 10 8,58 85,8 106,39 

"073" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ 1ΛΤ  10 3,85 38,5 47,74 

"073" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4ΛΤ 10 3,3 33 40,92 

"073" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 1ΛΤ 15 1,09 16,35 20,27 

"073" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ (ΚΕΖΑΠ) 0,5ΛΤ 10 0,55 5,5 6,82 

"073" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γραμ. 30 1,65 49,5 61,38 
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"073" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ  400 0,25 100 124,00 

"073" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ZIK-ZAK (κιβώτιο 20x200=4000φ) 5 18,7 93,5 115,94 

"073" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡ ΧΛΩΡΙΝΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 1ΛΤ 30 0,43 12,9 16,00 

"073" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡ ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 1ΛΤ 30 1,21 36,3 45,01 

      ΣΥΝΟΛΑ     754,01 934,97 

        
      Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΑΡΝΑΙΑ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 073 TEMAXIA 

TIMH 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

Σ. ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝ. ΜΕ 
ΦΠΑ 

"073" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΡΝΑΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΤ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 2 3,52 7,04 8,73 

"073" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΡΝΑΙΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ (ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ) 200 0,44 88 109,12 

"073" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΡΝΑΙΑ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 48 1,71 82,08 101,78 

"073" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΡΝΑΙΑ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 4 1,76 7,04 8,73 

"073" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΡΝΑΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ  ΜΕ ΝΙΜΑ 350γραμ.  10 4,95 49,5 61,38 

"073" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΡΝΑΙΑ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ 4ΛΤ 12 1,94 23,28 28,87 

"073" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΡΝΑΙΑ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 24 1,54 36,96 45,83 

"073" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΡΝΑΙΑ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 1ΛΤ 36 1,09 39,24 48,66 

"073" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΡΝΑΙΑ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ (ΚΕΖΑΠ) 0,5ΛΤ 30 0,55 16,5 20,46 

"073" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΡΝΑΙΑ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 80Μ 40 1,54 61,6 76,38 

"073" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΡΝΑΙΑ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ  400 0,25 100 124,00 

"073" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΡΝΑΙΑ ΧΛΩΡΙΝΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 1ΛΤ 48 0,43 20,64 25,59 

"073" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΡΝΑΙΑ ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 1ΛΤ 15 1,21 18,15 22,51 

      ΣΥΝΟΛΑ     550,03 682,04 
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      Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 073 TEMAXIA 
TIMH 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
Σ. ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝ. ΜΕ 

ΦΠΑ 

"073" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΣΣΑΝ ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ 4 0,66 2,64 3,27 

"073" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΣΣΑΝ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 16 1,71 27,36 33,93 

"073" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΣΣΑΝ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 20τεμ. 40 0,44 17,6 21,82 

"073" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΣΣΑΝ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 4 1,76 7,04 8,73 

"073" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΣΣΑΝ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ  ΜΕ ΝΙΜΑ 350γραμ.  4 4,95 19,8 24,55 

"073" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΣΣΑΝ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ 4ΛΤ 8 1,94 15,52 19,24 

"073" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΣΣΑΝ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4ΛΤ 4 3,3 13,2 16,37 

"073" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΣΣΑΝ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 4ΛΤ 2 3,08 6,16 7,64 

"073" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΣΣΑΝ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ  570 0,25 142,5 176,70 

"073" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΣΣΑΝ ΧΛΩΡΙΝΗ  4ΛΤ 12 1,54 18,48 22,92 

      ΣΥΝΟΛΑ     270,3 335,17 
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6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

Η διάρκεια της προμήθειας αφορά στο διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης με τον 
Ανάδοχο μέχρι 31.12.2017.  
Η εκτέλεση των προμηθειών, που αφορά η παρούσα Διακήρυξη, διακόπτεται με απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής σε περίπτωση καταργήσεως Υπηρεσιών ή υπαγωγής τους σε άλλο φορέα εκτός 

της Α.Δ.Μ.Θ., ή αν για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη προμήθειας των 

ειδών.Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Α.Δ.Μ.Θ. 

Επιπλέον, ο Ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του σε περίπτωση προσωρινής διακοπής 

λειτουργίας Υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν έχει την υποχρέωση να προμηθευτεί μέχρις εξαντλήσεως τις συμβατικές 

ποσότητες των ειδών. 

 
7. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Η Διακήρυξη θα είναι διαθέσιμη:  

 Στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.damt.gov.gr (Ενότητα Ανακοινώσεις -> Διαγωνισμοί), 

 Στο δικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» : http://sites.diavgeia.gov.gr/admt/, κάνοντας αναζήτηση με βάση 

τον ΑΔΑ αλλά και στο 

 ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων). 

 H περίληψη και η διακήρυξη θα κοινοποιηθούν στα οικεία Επιμελητήρια κάθε Π.Ε για ενημέρωση 
των μελών τους 

 Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων στην έδρα της ΑΔΜ-Θ. 
και στους πίνακες ανακοινώσεων στις έδρες των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων. 

 

8. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  
 

I. Στα τεύχη και έντυπα του διαγωνισμού παρέχεται ελεύθερη άμεση και πλήρη πρόσβαση στους 

δικτυακούς τόπους που αναφέρονται στην ως άνω παράγραφο 7:  

II. Aιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε 

σχετικά δικαιολογητικά είναι δυνατόν να διατυπώνονται από όλους τους ενδιαφερομένους και 

εφόσον κάτι τέτοιο γίνεται εγκαίρως και το πολύ έξι ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών, η Αναθέτουσα αρχή παρέχει απαντήσεις ή τις ανάλογες διευκρινίσεις. 
 
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται εγγράφως ως «Ερωτήματα σχετικά με το 

Διαγωνισμό προμήθειας ειδών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.Θ, 

έτους 2017. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να 

απευθύνονται και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προς τη διεύθυνση: tpdy@damt.gov.gr, χωρίς 

όμως η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους ενδιαφερόμενους από την υποχρέωση να υποβάλουν τα 

ερωτήματα και γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία), μέσα στην προθεσμία που ορίζεται παραπάνω. 

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης δε θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν 

υποβληθεί μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Κανένας υποψήφιος δε μπορεί σε οποιαδήποτε 

περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Α.Δ.Μ.-Θ. 

 
Επισημαίνεται ότι οι παρεχόμενες διευκρινίσεις δε θα τροποποιούν ουσιωδώς το περιεχόμενο της 

Διακήρυξης και θα διατίθενται και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.damt.gov.gr. Από την 

παραλαβή των τευχών του Διαγωνισμού και από την παροχή, κατά τα οριζόμενα στη παρούσα 

παράγραφο των τυχόν συμπληρωματικών πληροφοριών  διευκρινίσεων συνάγεται ότι ο ενδιαφερόμενος 

έχει λάβει γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της φύσης της προμήθειας. 

Λήψη πληροφοριών: Tμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων της Δ/νσης Οικονομικού 

Α.Δ.Μ.Θ. (Πληροφορίες: Γιώργος Νικήτας, Ελένη Αβραμίδου,Ευγενία Γαλανού τηλ: 2313 309-437,151,388,419,    

 e-mail: tpdy@damt.gov.gr). 
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ΜΕΡΟΣ Β’ - 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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1 ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

    Ο παρών ανοικτός  συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός, διενεργείται για την προμήθεια ειδών 
καθαριοτητος ( CPV 39800000-0 ) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.Θ. (NUTS 
GR11-GR12), έτους 2017. 

 
   Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό με την παρούσα Διακήρυξη είναι ανοικτή, επί ίσοις 

όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, και οικονομικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην 
παρούσα Διακήρυξη.  

 
Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με:  

I. Το Αναλυτικό Τεύχος της Παρούσας Διακήρυξης που περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες: 

 ΜΕΡΟΣ  A’  : ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 ΜΕΡΟΣ  Β’  : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Καθώς και τα Παραρτήματα Α’-Ε’ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ, 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, 
Τ.Ε.Υ.Δ.,ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

II. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.), συμπληρωμένο με 
τα στοιχεία του διαγωνισμού το οποίο θα αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα της ΑΔΜΘ μαζί με την 
παρούσα διακήρυξη σε μορφή αρχείου .pdf  και επεξεργάσιμη μορφή αρχείου .doc και η 
συμπλήρωσή του είναι υποχρεωτική. Το ΤΕΥΔ (χωρίς την αναφορά του αριθμού 
διαδικτυακής ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ) περιλαμβάνεται και στο Παράρτημα Δ΄της παρούσας. 

Τέλος για την κατάρτιση της οικονομικής προσφοράς απαραίτητη είναι η συμπλήρωση και η 
υποβολή (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) του αρχείου τύπου xls με την ονομασία 
«ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΩΝ»  το οποίο για την διευκόλυνση των 
προσφερόντων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Α.Δ.Μ.-Θ. μαζί με το τεύχος της παρούσας 
διακήρυξης και το Τ.Ε.Υ.Δ. 

 

2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής-κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
 

i. 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 (Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων), 
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. 
 
τα οποία ασκούν νόμιμα την εμπορία ή διακίνηση των υπό προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην 
αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένα, και πληρούν τις 
προϋποθέσεις των άρθρ. 73-75 του Νόμου 4412/2016,  

  

ii. Επισημαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό προ ́σωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε 
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περισσότερες της μιας προσφοράς. 
 

 
 
3 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  
  
 

3.1 Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία 
σύναψης σύμβασης όταν αποδεικνύει, με την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 του 
Ν. 4412/16 ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: (άρθρο 73 Ν.4412/2016) 

 
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 
(ЕЕ С 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 (ЕЕ 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 (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία 
κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (A' 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 (ЕЕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A' 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 
(ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
4198/2013 (A' 215). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 
οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 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 ιδίως: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 

3.2. Επίσης,αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε 
οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή: 

 
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική 
ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας 
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όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και 
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις 

του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 
όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντος τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 
οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

 
 

3.3. Τέλος, η Αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείει από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

 
α) εάν μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που 
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/16,  
β)εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 
ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 
γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι 
ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
δ)εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του 
Ν.4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
ε) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις, 
στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 
των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή 
την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε 
θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79, 
ζ) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 
η) Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός 
φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την 
ακεραιότητα του. 
θ)Έχει επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς δημοσίων 
συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 
 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού των 
παραγράφων 3.1 έως 3.3 ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν 
συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για ένα μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα 
κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό.  

 

4  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 

Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας μπορεί να ζητεί από κάθε προσφέροντα ή υποψήφιο, σε 
οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλει όλα ή ορισμένα από 
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τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο για να 
διασφαλιστεί η ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 

4.1. Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά 
 

I. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 
4412/2016 (Α' 147) που ορίστηκε με την απόφαση 158/2016/25.10.2016 (ΦΕΚ 
3698/16.11.2016 τεύχος Β') της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης 
κάτω των ορίων των οδηγιών (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, προς απόδειξη ότι: 

 
α)δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 που 

αναφέρονται στην παράγραφο 3 της παρούσας και για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς 
αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, 

β) πληροί τα κατά περίπτωση σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με  
τα άρθρα 75, 76 και 77, 

γ)κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί, 
σύμφωνα με το άρθρο 84 και 

 
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα της Κατευθυντήριας Οδηγίας 
15/2016 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ),  το  ΤΕΥΔ που αφορά στον διαγωνισμό 
χρησιμοποιώντας  είτε  α) το σχετικό έγγραφο του παραρτήματος Δ’ είτε β) το αρχείο μορφής .doc 
που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Α.Δ.Μ.Θ μαζί με την παρούσα διακήρυξη.  
 

 
Σχετικά με τη συμπλήρωση του ΤΕΥΔ σημειώνονται τα εξής: 
 

 Στο πεδίο «Τμήματα» της ενότητας Α του μέρους II θα συμπληρωθεί υποχρεωτικά η 
πόλη/εις της/των Π.Ε. για την/τις οποία/ες δίνεται η προσφορά. 

 

 Δεν απαιτείται η συμπλήρωση της ενότητας Γ και Δ του Μέρους II  
 

 Στο μέρος IV θα συμπληρωθεί υποχρεωτικά με την απάντηση « ΝΑΙ ή ΟΧΙ» μόνο η 
πρώτη παράγραφος του πεδίου 11 του κεφαλαίου Γ ( Τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα), δηλαδή το σημείο: «Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα 
δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν 
χρειάζεται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας» :  
Δεν θα απαιτηθεί η συμπλήρωση όλων των άλλων στοιχείων του Μέρους IV 
 

 Δεν απαιτείται η συμπλήρωση του μέρους V 
 

 Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του μέρους VI 
 

 
Κάθε άτομο θα πρέπει να συμπληρώσει ξεχωριστό ΤΕΥΔ 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, δηλαδή: α) όλοι οι διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.), των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών εταιριών 
(Ι.Κ.Ε.) και β) ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.). 

  

II. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του διαγωνιζόμενου στην οποία θα δηλώνει: 

 ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της  διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών και ότι 
τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη. 
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 η προσφορά του δεν έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 Αναλαμβάνει:  

Α) Να παραδώσει όλα τα υπό προμήθεια είδη σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του 
παραρτήματος Ε΄ και 

Β) Να προσκομίσει τα δείγματα ορισμένων ειδών τα οποία προβλέπονται στο 
παράρτημα Ε’ της παρούσας. 

 Την χώρα προέλευσης των ως άνω ειδών όπως προβλέπεται στο σημείο 13.7 της 
παρούσας. Μετά τη σύναψη της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που 
δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. 

 

Διευκρίνιση : Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση εγγράφων και αναφορικά 
με την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 
4250/2014. 

 

4.2  Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 
 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά τη παράγραφο 7 της παρούσας Διακήρυξης, ο 
προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»),ειδοποιείται 
εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, να υποβάλλει τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74) όλων των 
δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται πιο κάτω, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την 
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75.  
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται  σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» και τις 
ενδείξεις του διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην Yπηρεσία που 
διενεργεί το διαγωνισμό. 
Σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016 αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή 
υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να 
τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, 
εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

 

4.2.1 Φυσικά πρόσωπα: 
 

1. Αντίγραφο αποσπάσματος ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου 
εγγράφου καθώς και κάθε άλλου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 3.1 
της παρούσας Διακήρυξης: 
 

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και 
επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό 
άλλη ανάλογη διαδικασία, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή της χώρας εγκατάστασης, 

από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι τόσο κατά την ημερομηνία κατάθεσης της 
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προσφοράς όσο και κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
σχετικά με: 

 

 τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, (κύριας και επικουρικής),δηλαδή τόσο των 
ιδίων των εργοδοτών όσο και του προσωπικού που ενδεχομένως απασχολούν   

 τις φορολογικές υποχρεώσεις τους  
 

4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 
τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 
από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
  
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τα ως άνω είδους έγγραφα ή 
πιστοποιητικά ή όπου αυτά δεν καλύπτουν τα αναφερόμενα στα ανωτέρα σημεία 1-3 της 
παρ.4.2.1, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη 
χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δε συντρέχουν στο συγκεκριμένο 
πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις, ενώ θα υποβάλονται υποχρεωτικά με τα 
«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης». 
Όπου απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση, νοείται για τους μεν ημεδαπούς Υπεύθυνη Δήλωση 
σύμφωνα με τον Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή Υπεύθυνη 
Δήλωση του φυσικού προσώπου και για τους δε αλλοδαπούς, κείμενο ανάλογης 
αποδεικτικής αξίας το οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση του στα Ελληνικά κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κ.Πολ.Δικ και του Κώδικα περί Δικηγόρων.  
 

4.2.2 Τα νομικά πρόσωπα αλλοδαπά ή ημεδαπά: 
 

1. Τα παραπα ́νω δικαιολογητικά της παρ. 4.2.1 και επιπροσθέτως.  
 

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχη ́ς έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, απο ́ το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 

υπο ́ κοινή εκκαθάριση του Ν. 2190/1920 (Φ.Ε.Κ. Α’ 37/1920), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 

ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ο ́τι δεν τελούν υπό 

διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπο ́ 
άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

 

3. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν:  
 

α) για όλους τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.), ετερόρρυθμων εταιρειών (Ε.Ε.), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών εταιριών (Ι.Κ.Ε.) 
β) για όλους τους ομόρρυθμους εταίρους (Ο.Ε. και Ε.Ε) και  

γ) για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμε εταιρείες (Α.Ε.),  
 

απο ́σπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχη ́ς της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω 

προ ́σωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απο ́φαση, για κάποιο από τα 

αδικήματα της παρ. 3.1 της παρούσας Διακήρυξης  
 

4. Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά 
όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που θα αφορούν όλα τα μέλη τους όσο και για όλο 
το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 
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5. Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και οι Ιδιωτικές 
Κεφαλαιουχικές εταιρίες (Ι.Κ.Ε.)  θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 
κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.  

 
Επισημαίνεται ότι επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της 
εκκαθάρισης, εκδίδονται όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία, στο 
μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό 
Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια ́ και 7β.12 του Ν. 1892/1990 (A’ 101/1990). 

4.2.3 Οι συνεταιρισμοί αλλοδαποί ή ημεδαποί 
 

1. Τα παραπα ́νω κατά περίπτωση δικαιολογητικά της παρ. 4.2.1 
 

2. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ο ́τι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
 

4.2.4 Οι Ενώσεις /Κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά  
 

1. Τα παραπα ́νω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κα ́θε Προμηθευτή που συμμετέχει στην 

Ένωση / κοινοπραξία. 
 

2. Ιδιωτικό συμφωνητικό στο οποίο θα αναφέρεται η αποδοχή της σύστασης και συμμετοχής 
στην Ένωση – Σύμπραξη, ο τυχόν νόμιμος εκπρόσωπος αυτής και ο αναπληρωτής του. Με το 
ίδιο έγγραφο θα δηλώνεται ότι σε κάθε περίπτωση τα μέλη της Ένωσης – Σύμπραξης θα είναι 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση 
του αντικειμένου της Σύμβασης.  

 
Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της Ένωσης 
δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των 
προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς 
µε την ίδια τιµή.  
 
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη 
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. 
 
Τα υπόλοιπα µέλη της Ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η 
αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμοδίου οργάνου. 
 

4.3. Εγγυήσεις 
 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας 
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (Α΄ 
139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης να 
εκδίδονται από το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των 
εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συvoδεύovται από επίσημη μετάφραση. Σε 
περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν  και τον 
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το 
ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται σε ευρώ (€). 
 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης  
 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 ο Προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση 
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υποχρεούται πριν την υπογραφή του συμφωνητικού να υποβάλλει Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής 
συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. και με διάρκεια μέχρι 31-1-2018, δηλαδή ο χρόνος ισχύος της θα 

είναι μεγαλύτερος κατά έναν (1) μήνα από το χρόνο λήξης της σύμβασης. 

 

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης περιλαμβάνει τα εξής: 

- Την ημερομηνία έκδοσης  

- Τον εκδότη 

- Την Αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας 
– Θράκης 

- Τα στοιχεία της Διακήρυξης: Διακήρυξη αρ. 7/2017: «  Δημόσιος Ανοικτός συνοπτικός 
μειοδοτικός διαγωνισμός, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας (CPV 39800000-0 ) για 
την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων της Α.Δ.Μ.Θ. .(NUTS GR11-GR12), έτους 2017.  

- Τον αριθμό της εγγύησης 

- Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

- Την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

- Την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης.  

- Τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

- Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διηζήσεως. 

-  Αναλαμβάνεται η υποχρέωση από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλλει το ποσό αυτής 
ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

- Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης 
ύστερα από ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας, πριν από την ημερομηνία λήξης της 
εγγύησης. 

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται με εντολή της Αναθέτουσας 
Αρχής προς το ίδρυμα που την εξέδωσε, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των 
ειδών και ύστερα από την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, τυχόν παρατηρήσεων και του 
εκπρόθεσμου που σχετίζονται με την παραλαβή.  

Στην περίπτωση Ένωσης προσώπων η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης περιλαμβάνει και τον 
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης. 

Σε περίπτωση που η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης δεν περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία, 
που αναγράφονται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και του υποδείγματος του Παραρτήματος, θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο 
εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και 
αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

 

5 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προσφέροντα για εκατόν είκοσι (120) ημέρες 
προσμετρούμενες από την επομένη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.  
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Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ 
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ.  

 

5.1 ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 
προσφορές, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή µε νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, με παραλήπτη το: «Τμήμα Προμηθειών,Διαχείρισης Υλικού και 
Κρατικών Οχημάτων» στην εξής διεύθυνση: «Καθ. Ρωσσίδη 11, Τ.Κ. 54655 , Θεσ/νίκη, 
Γραφείο 403 (4ος όροφος)», το αργότερο μέχρι και την Δευτέρα 12/06/2017 στις 15.00 
μ.μ. 

Μετά την υποβολή της προσφοράς εντός τριών εργασίμων ημερών ο υποψήφιος 
υποχρεούται να προσκομίσεις δείγματα ορισμένων ειδών, όπως αυτά αναφέρονται στην 
παράγραφο Ε’ της παρούσας. 

Οι προσφορές επίσης, μπορεί να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην ως άνω 
Δ/νση και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα 
περιέρχονται στην Υπηρεσία, μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής. 

Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη και επιστρέφεται. 

Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό 
πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας. 

Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δε λαμβάνεται υπόψη, σε περίπτωση 
εκπρόθεσμης υποβολής των προσφορών 

5.2 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην ελληνική 
γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.  
Οι φάκελοι των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και τη διεύθυνση, 

τηλέφωνο και αριθμό τηλεομοιοτυπίας (φαξ) του διαγωνιζομένου, καθώς επίσης και τις 

ενδείξεις:  

 

Προσφορά 

Διακήρυξη Αρ. 7/2017 

 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (Α.Δ.Μ.Θ.) ΕΤΟΥΣ 2017 

 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

Δ/νση Οικονομικού 

Τμήμα  Προμηθειών,Διαχείρισης Υλικού & Κρατικών Οχημάτων  

Καθ. Ρωσσίδη 11, 54655 Θεσ/νίκη 

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 16-06-2017 

 Στοιχεία αποστολέα (προσφέροντος) : 

- Επωνυμία ........... 

- Διεύθυνση ........... 

- Αριθμός τηλεφώνου ............ 

- Αριθμός τηλεομοιοτυπίας (φαξ) ............... 

- Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ................... 
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«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ»  

 

5.3  Σύνταξη και περιεχόμενο Προσφορών 
 

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα με την προσφορά στοιχεία και 
ειδικότερα δυο (2) επί μέρους Υποφάκελοι, ανεξάρτητοι, κλειστοί και σφραγισμένοι με τη 
σφραγίδα του υποψηφίου και κολλητική ταινία, ως εξής: 
 

 Υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής και τυχόν ζητούμενα στοιχεία που αφορούν την τεχνική 

προσφορά. 

 

Σε αυτόν περιλαμβάνονται, επί ποινή απορρίψεως, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα : 

 
Τα στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με την παράγραφο 4.1 

 
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας, τα σχετικά με την τεχνική προσφορά 
στοιχεία (σημεία II-VI)  πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μέλος της. 

 
Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, 
υποβολής δικαιολογητικών του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική 
προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

 

 Υποφάκελος  με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: 

 
Σε αυτόν περιλαμβάνονται υποχρεωτικά, η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος στο 
διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να περιέχει, επί ποινή απορρίψεως,τα απαιτούμενα από τη 
διακήρυξη oικovoμικά στοιχεία της προσφοράς ήτοι:   
Α) Οικονομική προσφορά που θα έχει συνταχθεί βάσει του υποδείγματος που περιέχεται στην 
ενότητα «Παραρτήματα» της παρούσας διακήρυξης. 
Β) Συμπληρωμένο το αρχείο excel όπως προβλέπεται στο Υπόδειγμα Οικονομικής 
προσφοράς. Το αρχείο αυτό θα περιλαμβάνεται στον υποφάκελο σε ηλεκτρονική μορφή 
θα είναι τύπου .xls αποθηκευμένο σε κατάλληλο μέσο (οπτικός δίσκος, κάρτα μνήμης 
κ.τ.λ.) 
Για την δημιουργία του εν λόγω αρχείου θα χρησιμοποιηθεί το αρχείο μορφής xls με την 
ονομασία «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΩΝ» το οποίο θα αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα της Α.Δ.Μ.Θ. μαζί με το τεύχος διακήρυξης και το σχετικό με αυτήν Τ.Ε.Υ.Δ. 

 

 Η προσφερόμενη τιμή δίδεται υποχρεωτικά σε ευρώ και πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια 
από την οικονομική προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα 
ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη.  
 

 Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των κρατήσεων υπέρ τρίτων, ως και κάθε 
άλλης επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για 
παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 
παρούσας.Για τη σύγκριση των προσφορών θα ληφθεί υπόψιν το κριτήριο κατακύρωσης. 

 
Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής 
δικαιολογητικών του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
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Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της 
προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον (υπο) 
φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά».  

 
Και οι δύο επιμέρους υποφάκελοι πέραν των παραπάνω ενδείξεων θα πρέπει να φέρουν και τις 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει 
στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 
μονογραμμένη από τον υποψήφιο, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των 
προσφορών, δηλ. η Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, 
μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. 

 
 

i.Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ζητήσει την ακύρωση όρου της διακήρυξης βάσει του Ν. 4412/2016, 
ή εφόσον έχουν απορριφθεί οι σχετικές προσφυγές, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με 
οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. 

 
ii.Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι 

παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο και με τον τρόπο που 
περιγράφεται στο σημείο 6.1.5 της παρούσας. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα 
με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία 
υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

 

iii.Αvτιπρoσφoρές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση υπoβoλής τους απoρρίπτovται ως απαράδεκτες. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 92 του Ν. 4412/16 οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση 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 (A' 188).Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η 
επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, 
εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των 
προσφορών θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσημα μεταφρασθεί στην Ελληνική 
Γλώσσα επί ποινή αποκλεισμού.  

 
Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των απαιτούμενων 
από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις 
του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-14). Επισημαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια 
στοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά από την αρμόδια για το διαγωνισμό Υπηρεσία δειγματοληπτικός 
έλεγχος, προκειμένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως 
ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Διαπίστωση ότι 
υποβλήθηκαν αλλοιωμένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην 
παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/86, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότερα 
από άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικητική 
ή άλλη πράξη,ανακαλείται αμέσως. 
 
Ειδικά για τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) που τυχόν υποβληθούν θα γίνονται δεκτά απλά 
φωτοαντίγραφα τους αλλά θα πρέπει αυτά υποχρεωτικά να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση 
από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία 
ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων του κατασκευαστικού οίκου. 
 

 
Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. 
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5.4 Ισχύς Προσφορών 
 

 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για εκατόν 
είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των εκατόν είκοσι (120) 
ημερολογιακών ημερών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία, 
πριν από τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από 
τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους 
ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε 
όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές 
τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

 Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα ενδεχομένως 
ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης 
διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων των 
αρμοδίων οργάνων της Υπηρεσίας, που αφορούν τον διαγωνισμό.  

5.5 Πρoσφερόμεvη τιμή  
 
 
Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή, όπως ορίζεται κατωτέρω:  
 
• Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο 

δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο 
του πέντε.  

• Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

•  Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 
Η τιμή μονάδος θα είναι σε ΕΥΡΩ. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται οι κρατήσεις που 

καθορίζει η διακήρυξη καθώς και κάθε άλλου είδους δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, κόστος ασφάλισης, 
χρηματοοικονομικά έξοδα κλπ) καθώς και όλα τα έξοδα έως την παράδοση των ειδών σύμφωνα με την 
Ελληνική Νομοθεσία, βαρύνει τον προμηθευτή και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά. 

 
Οι τιμές των προσφορών δεν μπορούν να μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς και εάν ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι υποψήφιοι προμηθευτές δεν 
δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους στην παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους 
πίνακες τιμών ή να τροποποιήσουν τους αρχικούς. 

 
 
6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ –ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

6.1 Διαδικασία αποσφράγισης αξιολόγησης προσφορών 
 

Το άνοιγμα και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή 
Διαγωνισμού. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι προσφέροντες ή 
οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών. 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται κατά την ακόλουθη διαδικασία: 
1. Αριθμείται, μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς. 
Μονογράφονται οι φάκελοι α) δικαιολογητικών συμμετοχής και β) οικονομικών προσφορών. Οι 
φάκελοι με τα δικαιολογητικά συμμετοχής αποσφραγίζονται κατά το στάδιο αυτό ενώ οι φάκελοι 
οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης,εκτός αν είναι 
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διαφορετική η κρίση της Επιτροπής. 
2. Σφραγίζονται και μονογράφονται από την επιτροπή,ανά φύλλο, όλα τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής που υπεβλήθησαν.Καταχωρούνται οι προμηθευτές και τα δικαιολογητικά τους, σε 
κατάσταση η οποία υπογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή. Μετά το πέρας της 
συνεδρίασης, η ΕΔΔ εισηγείται / γνωμοδοτεί με ξεχωριστό πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογημένης 
απόρριψης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων 
συντάσσεται το Πρακτικό της αποσφράγισης - αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, ενώ ο 
σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους σφραγισμένους φακέλους οικονομικών προσφορών 
παραμένουν στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 
3. Το Πρακτικό υποβάλλεται αρμοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη και έκδοση της 
προβλεπόμενης απόφασης για το στάδιο του διαγωνισμού. Μετά το πέρας της διαδικασίας της 
συνεδρίασης το Πρακτικό και η απόφαση έγκρισης/απόρριψης αυτού κοινοποιούνται στους 
συμμετέχοντες και σε όποιον έχει έννομο συμφέρον. 
4. Μετά την έκδοση της άνω απόφασης και στην καθορισθείσα δια αυτής ώρα και ημέρα 
Επιτροπή Διαγωνισμού συνέρχεται για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών 
προσφορών. Οι σφραγισμένοι φάκελοι οικονομικών προσφορών,επαναφέρονται για όσες 
προσφορές κρίθηκαν ως σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης. Η αποσφράγιση και ο 
έλεγχος των οικονομικών προσφορών γίνεται έναντι των όρων της διακήρυξης και όσες κριθούν 
παραδεκτές κατατάσσονται με βάση το κριτήριο κατακύρωσης.  
5. Η ΕΔΔ εισηγείται/γνωμοδοτεί με ξεχωριστό πρακτικό επί της αποδοχής ή μη των 
οικονομικών προσφορών καθώς και επί της ανάδειξης αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση (προσωρινών μειοδοτών), το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή για 
τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης. 
Στη συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει την κατά τα προβλεπόμενα απόφαση έγκρισης/απόρριψης 
του Πρακτικού για το υπόψη στάδιο του διαγωνισμού, όπου περιέχεται και Πίνακας των προσωρινών 
μειοδοτών οι οποίοι καλούνται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατακύρωσης πριν 
την έκδοση της οριστικής  απόφασης κατακύρωσης.  
 
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 4 του 4412/2016 «Η αποσφράγιση του φακέλου 
των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών 
μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής.  
 
6. Σε περίπτωση που δικαιούμενος συμμετέχων δεν παραστάθηκε στη διαδικασία 
αποσφράγισης, τότε  μπορεί να λάβει γνώση των εξής στοιχείων και μόνο μετά από έγγραφη αίτησή 
του προς την Υπηρεσία: 
α) των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό και των δικαιολογητικών συμμετοχής, εκτός των στοιχείων 
που χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικά, εντός τριών (3) ημερών από την αποσφράγιση των 
προσφορών. 
β) των τιμών που προσφέρθηκαν κατά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών εντός τριών 
(3) ημερών από την αποσφράγιση αυτών. 
 

6.2 Στοιχεία για τη διαδικασία αξιολόγησης προσφορών 
 

6.2.1 Για την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης καθώς και για τη λήψη απόφασης 
επί των διαφόρων σταδίων του διαγωνισμού ισχύουν τα ακόλουθα: 

 
Απορρίπτονται ως απαράδεκτες (ενδεικτικά απαριθμούμενες περιπτώσεις) οι προσφορές που: 

 

 Στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, είναι αόριστη ή 
ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα εφόσον 
αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την 
αποσαφήνιση ή συμπλήρωσή τους (μετά από πρoηγoύμεvη γvωμoδότηση της ΕΔΔ). 

 Που εμφανίζουν τιμές-οικονομικά στοιχεία σε οποιοδήποτε σημείο της τεχνικής 
προσφοράς 
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 Αποτελούν αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την 
κρίση της Επιτροπής του διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, θέτει όρο 
αναπροσαρμογής 

 Αποτελούν εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους τμήματα 
της προμήθειας ή είναι υπό αίρεση 

 Δεν έχουν συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα 
διακήρυξη 

 Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη 
 

6.2.2 Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά το κριτήριο 
κατακύρωσης. Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον υποψήφιο που το πληρεί, εκ των συμμετεχόντων 
των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές περιγραφές και τους 
όρους της διακήρυξης. Σε περίπτωση ύπαρξης δυο ή περισσότερων ισότιμων οικονομικών 
προσφορών, αυτών δηλαδή που έχουν την ίδια τιμή για την επιλογή αναδόχου διενεργείται κλήρωση 
στην οποία παρίσταται η ΕΔΔ μαζί με τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς.Η κλήρωση μεταξύ 
ισότιμων προσφορών διενεργείται στην περίπτωση που κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής,(άρθρο 90 παρ.1 του Ν.4412/16). 
 
6.2.3 Οι πρoσφoρές που δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής 
και τεχvικής προσφοράς, δεν απoσφραγίζovται, αλλά επιστρέφovται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο 
μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία 
άσκησης ενδίκων μέσων κατ΄ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. 
 
6.2.4 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, 
ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή άλλου πρόσφορου μέσου, για την έκδοση 
απόφασης αποδοχής ή απόρριψης της προσφοράς τους σε κάθε στάδιο. Κατά την ημερομηνία της 
υπόψη ειδοποίησης/ανακοίνωσης είναι αποδεκτό ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει πλέον πλήρη 
γνώση επί της απόφασης για το εκάστοτε στάδιο του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, η εν λόγω 
ημερομηνία αποτελεί και το χρονικό σημείο από το οποίο υπολογίζεται η νόμιμη προθεσμία για την 
άσκηση τυχόν ενστάσεων – προσφυγών. 

 

6.3 Ανακήρυξη προσωρινού Αναδόχου-προσκόμιση και άνοιγμα δικαιολογητικών κατακύρωσης  
 

6.3.1 Μετά την ως άνω ενημέρωση των συμμετεχόντων περί της εκδοθείσας από τον έχοντα την 
Οικονομική Εξουσία απόφασης για το στάδιο του ανοίγματος και της αξιολόγησης οικονομικών 
προσφορών, και μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής  ενστάσεων ή την, σε 
περίπτωση υποβολής τους, εξέτασή τους από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων, ο/οι 
προσφέρων/ροντες, στον/στους οποίο/ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας 
είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του/τους αποστέλλεται ηλεκτρονικά, οφείλει/ουν 
να υποβάλει/ουν σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 4.2 της παρούσας 
διακήρυξης. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη προσκόμισης ή ελλείψεων επί υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 
αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό 
επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 
6.3.2 Η αποσφράγιση γίνεται από την αρμόδια ΕΔΔ, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  
6.3.3 Αφού ολοκληρωθεί η κατά τα προβλεπόμενα αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου, η 
Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση για την πληρότητα και νομιμότητα των 
δικαιολογητικών αυτών και με ξεχωριστή εισηγητική έκθεση γνωμοδοτεί/προτείνει για τη λήψη 
οριστικής απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή επί των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 
6.3.4 Ο πλήρης φάκελος του διαγωνισμού υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή για την έκδοση 
τελικής απόφασης. 
6.3.5 Εκδίδεται απόφαση κατακύρωσης αποτελεσμάτων διαγωνισμού η οποία μαζί με το 
πρακτικό της σχετικής συνεδρίασης γνωστοποιείται ηλεκτρονικά ή με άλλο πρόσφορο μέσο σε όλους 
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τους συμμετέχοντες. 
 
 

6.4 Στοιχεία για τη διαδικασία αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης 
 

Σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης σημειώνονται τα εξής: 
 

Αν ο προσωρινός Ανάδοχος: 
 
Α) Προσκομίσει δικαιολογητικά από τον έλεγχο των οποίων διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή (παρ.3 άρθρου 103 Ν.4412/16) 
 
Β) Δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα, των προβλεπόμενων στην παρ. 4.2 της παρούσας δικαιολογητικών (παρ. 4 
άρθρου 103 Ν.4412/16) 

 
Γ) Προσκομίσει νομίμως και εμπροθέσμως τα παραπάνω δικαιολογητικά από τα οποία όμως, 
δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του 
Ν.4412/16 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής, (παρ.3 άρθρου 103 Ν.4412/16) 
 
Τότε: 
Κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 στην ως άνω περίπτωση Α,  η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του κριτηρίου που περιγράφεται στην παρ. 5 του 
μέρους Α΄της παρούσας,χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες αντίστοιχα: α) δεν προσκομίζει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, β) δεν υπέβαλε αληθή ή 
ακριβή δήλωση γ) δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής τότε η διαδικασία 
ματαιώνεται. 
 

6.5 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού-Έννομα αποτελέσματα απόφασης κατακύρωσης 
 

Μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης από την Αναθέτουσα αρχή,αυτή κοινοποιείται μαζί με 
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο 
 
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν 
την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 
 
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις 
ενστάσεων και άλλων τυχόν βοηθημάτων και μέσων . 
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 
και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και 
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

 

6.6 Ολοκλήρωση διαγωνισμού Υπογραφή συμφωνητικού (σύμβασης) 
 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 
αποστέλλει ειδική έγγραφη πρόσκληση στον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση αυτής, υποβάλλοντας την 
προβλεπόμενη από την παρούσα διακήρυξη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
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Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, ή προσέλθει 
χωρίς να υποβάλλει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ ' της 
παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016. 

 
7 ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Σχετικά με την κατακύρωση των αποτελεσμάτων διαγωνισμού η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 
και Αξιολόγησης Προσφορών με αιτιολογημένη γνωμοδότηση, μπορεί κατά περίπτωση να προτείνει: 
 

I. Κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά 
ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς 
προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην περίπτωση 
της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.Για 
κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της 
σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. 

II. Ματαίωση είτε της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης είτε της διαδικασίας ανάθεσης 
δημόσιας σύμβασης για τους λόγους που αναφέρονται στις παρ.1-2 του άρθρου 106 του 
Ν.4412/16 και σύμφωνα με την παράγραφο 4 του εν λόγω άρθρου. 

III. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις, ακύρωση μερικώς της 
διαδικασίας ή ανάλογη αναμόρφωσή της ή επανάληψη από το σημείο που εμφιλοχώρησε το 
σφάλμα ή η παράλειψη (παρ.3 άρθρου 106 του Ν.4412/2016) 

IV. Τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της 
διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία 
των άρθρων 29 ή 32, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις των άρθρων αυτών (παρ.5 άρθρου 106 του Ν.4412/2016). 
 

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

 
Ειδικότερα, η Α.Δ.Μ.Θ. διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση που ο εν λόγω διαγωνισμός αποβεί 
άγονος στο σύνολό του ή εν μέρει να προσφύγει σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 
δημοσίευση σχετικής προκήρυξης.  

 

8 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι 
πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι 
πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
 
Η ένσταση υποβάλλεται σε φάκελο που θα περιλαμβάνει τις σχετικές με το διαγωνισμό ενδείξεις με 
τα εξής στοιχεία παραλήπτη: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, Επιτροπή Εξέτασης 
Ενστάσεων Καθ.Ρωσσίδη 11, Τ.Κ. 54655 Θεσσαλονίκη. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει 
αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της ως άνω Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο 
άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της 
οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 
 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το 
παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και  επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 
ένσταση γίνει δεκτή.  
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9 ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

9.1  Κατάρτιση-υπογραφή σύμβασης 
 

 Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης,υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, το 
κείμενο της οποίας επισυνάπτεται στην ενότητα «Παραρτήματα» της παρούσας. Η Υπηρεσία 
συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή, με την 
οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού σ’ αυτόν. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης 
που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή 
συμπλήρωση της προσφοράς του. 

 Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή 
παραδρομών.Ενδεικτικό κείμενο της Σύμβασης επισυνάπτεται στη Διακήρυξη (ΜΕΡΟΣ Γ΄ - 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ). Κατά την υπογραφή της Σύμβασης, δε χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, 
ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του Αναδόχου. 

 Ο Ανάδοχος ορίζει Εκπρόσωπο και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να υπογράψει 
τη Σύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ’ εντολή και 
για λογαριασμό του Αναδόχου για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση. Επιπλέον, 
πρέπει να ορισθεί και αναπληρωτής του Εκπροσώπου με τις ίδιες αρμοδιότητες. Αλλαγή 
προσώπου ή διεύθυνσης του Εκπροσώπου ή/ και του Αναπληρωτή του αναφέρεται γραπτά στην 
Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει μετά από τη γραπτή έγκριση αυτής. 
Ο Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι, μεταξύ άλλων, 
εξουσιοδοτημένοι να τον αντιπροσωπεύουν σε όλα τα θέματα που αφορούν τη Σύμβαση και να 
διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, 
συμμετέχοντας, όποτε και όπου κληθούν, σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση 
και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής. 

9.2  Εκτέλεση σύμβασης 
 

9.2.1 Κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται:  i) οι διατάξεις του Ν.4412/2016, 
ii) οι όροι της σύμβασης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. Κατά την εκτέλεση των 
συμβάσεων οι ανάδοχοι οικονομικοί φορείς τηρούν 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. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων 
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. 

 
9.2.2 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  

 

 Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του κάθε προϊόντος, ή εάν αυτή που παραδόθηκε, 

υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής ως 

ασήμαντο. 

 Εκδόθηκαν τα πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής µε τα οποία πιστοποιείται η οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών καθαριότητας.  

 Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφου ́ προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις.  

 Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

9.3  Παραλαβή-τρόπος παρακολούθησης-υλοποίησης σύμβασης  
 

1. Οι παραδόσεις των ειδών καθαριότητας θα γίνονται τμηματικά και μετά από συνεννόηση με 
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τις ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες, το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την 
παραγγελία. 
2. Η παράδοση των ειδών καθαριότητας θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου στο 
χώρο που θα του υποδειχθεί για την εκάστοτε Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την ποιότητα 
και την άρτια κατάσταση τους.  
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύει τα είδη καθαριότητας από την ημέρα υπογραφής 
της Σύμβασης. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο Ανάδοχος θα παραλείψει να παραδώσει 
τα είδη καθαριότητας που του παραγγέλθηκαν και παραδώσει αυτά με καθυστέρηση, η Υπηρεσία 
μπορεί να προμηθευτεί αυτά από το ελεύθερο εμπόριο, οπότε και η τυχόν επιπλέον διαφορά 
μεταξύ της συμβατικής τιμής και αυτής του ελεύθερου εμπορίου, καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη 
δαπάνη που έγινε για την αιτία αυτή, θα βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα καταλογίζονται σε βάρος 
του. Αυτό θα γίνει με σχετική απόφαση της Υπηρεσίας ανεξάρτητα από τις κυρώσεις τις οποίες 
μπορεί να προτείνει η Επιτροπή Παραλαβής της εκάστοτε Υπηρεσίας κατά του Αναδόχου για τον 
ίδιο λόγο. 
4. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προμήθειας των ειδών καθαριότητας και η 
πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης των υποχρεώσεων του Αναδόχου θα γίνεται με ευθύνη των 
Επιτροπών της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/16 και με τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στο άρθρο 208 του ίδιου Νόμου και τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής θα 
εκδίδονται εντός 5 ημερών από την παραλαβή του εκδιδομένου τιμολογίου.  

9.4 Τροποποίηση σύμβασης 
 

Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν, ανεξαρτήτως της 
χρηματικής αξίας της, κάτι τέτοιο προβλέπεται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα 
αρχικά έγγραφα αυτής. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων 
τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν 
και δεν προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να μεταβάλουν τη συνολική φύση της 
σύμβασης. 

 

 

10 ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
 

i. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.Μ.Θ., ύστερα από γνωμοδότηση της 
Επιτροπής που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρ. 221 του Ν. 4412/2016: 

 

 Αν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που έχει οριστεί. 

 Εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε τα προς προμήθεια είδη μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 
παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016. 

 
ii. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, 

με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή 
διαζευκτικά, οι κυρώσεις του άρθρου 203, παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 
Τα πρόστιμα, οι καταλογισμοί και κάθε άλλη απαίτηση του Δημοσίου ή των φορέων κατά του 
Προμηθευτή θα κρατούνται από το λογαριασμό του Προμηθευτή στο φορέα,θα βεβαιούνται ως Δημόσιο 
έσοδο και θα εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί Δημοσίων Εσόδων. Σε περίπτωση Ένωσης 
Προσώπων το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης. 

 
iii. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:  

 

 Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή τα είδη δεν παραδόθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με ευθύνη των 
Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.Θ. 

 Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 

Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 
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προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση, 
δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί λόγους ανωτέρας βίας και τα νόμιμα δικαιώματά του που 
προκύπτουν από αυτή 

 
iv. Αν τα υλικά φορτωθούν ή αντικατασταθούν ( κατόπιν οριστικής απόρριψης με τη διαδικασία του 

άρθρου 213 του Ν.4412/16),μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της 
παράτασης η οποία χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν.4412/16, τότε ο προμηθευτής 
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης προμήθειας όπως 
αυτές αναφέρονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016. 

v. Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις 
δυνάμει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας 
και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) 
ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, 
αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 
οργάνου.Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 

 

11 ΛΥΣΗ  – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

11.1  Δικαίωμα μονομερούς λύσης σύμβασης (Άρθρο 133 Ν.4412/2016) 
 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγέλλει μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

 η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, 

 ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως 

εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

 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 Ενωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 

του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ (Συνθήκη για τη λειτουργία της Ε.Ε.). 

11.2  Καταγγελία-διακοπή εκτέλεσης σύμβασης 
 

Η Αναθέτουσα Αρχή, έχει δικαίωμα, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής,  να 
καταγγείλει την παρούσα σύμβαση αζημίως γι΄αυτήν εάν ο Ανάδοχος: 
 

 Κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις 
αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του 
στοιχείων ή τεθεί υπό εκκαθάριση ή υπό καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης. 

 Δεν υλοποιεί την προμήθεια με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο 
επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 

 Εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. 

 εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του 
επαγγέλματός του. 

 Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή, έχει δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση αζημίως 
γι΄αυτήν, χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε προθεσμίας με γραπτή ειδοποίηση σε περίπτωση κατά 
την οποία ο Ανάδοχος παραβεί οποιονδήποτε όρο της παρούσας θεωρουμένων όλων ως ουσιωδών 
και δεν αποκαταστήσει την παράβαση αυτή εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη σχετική 
έγγραφη ειδοποίησή του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης.Τα αποτελέσματα 
της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Προμηθευτή της εκ μέρους της Αναθέτουσας 
Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της 
ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ 
αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται 
αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει 
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εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.Το συντομότερο δυνατό μετά 
την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους 
της προμήθειας, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Προμηθευτή κατά την ημερομηνία καταγγελίας. 
Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την 
Σύμβαση προς τον Προμηθευτή μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι 
εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.  

 Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης µπορεί να διακόψει τη συναφθείσα σύµβαση, 
πριν από τη λήξη της, χωρίς να απαιτείται η καταβολή αποζημίωσης στον Ανάδοχο, εφόσον 
προκύπτουν λόγοι ανωτέρας βίας ή εάν εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις κάλυψης των αναγκών της 
(από αποθέματα άλλου δημόσιου φορέα ή δωρεές). Προς τούτο θα ειδοποιήσει τον Ανάδοχο 
δεκαπέντε ημέρες νωρίτερα.Δύναται, επίσης, να μην εξαντλήσει το σύνολο του προϋπολογισμού της 
προμήθειας εφ’ όσον κρίνει κάτι τέτοιο σκόπιμο. 

 Ο Ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Α.Δ.Μ.Θ. σε περίπτωση καταργήσεως 
Υπηρεσιών ή υπαγωγής τους σε άλλο φορέα εκτός αυτής ή αν για οποιαδήποτε άλλο λόγο εκλείψει 
ολικώς ή μερικώς η ανάγκη προμήθειας υγρών καυσίμων που αφορά η παρούσα Διακήρυξη.Στη 
περίπτωση αυτή η εκτέλεση των προμηθειών για τις συγκεκριμένες Υπηρεσίες διακόπτεται με 
απόφαση της Αναθέτουσας αρχής. Επιπλέον ο Ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση του σε 
περίπτωση προσωρινής διακοπής λειτουργίας Υπηρεσιών για οποιονδήποτε λόγο. 

 

12 ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 

Η πληρωμή της αξίας των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται τμηματικά μετά την οριστική, ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή των ειδών από την αρμόδια Επιτροπή. 
 

α) Τιμολόγιο Πώλησης (το οποίο θα κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία με μέριμνα του 

Προμηθευτή) 

β) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, και,  

γ) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των ειδών καθαριότητας. 

 
Σημειώνεται ότι η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται μέσω των οικείων Τμημάτων της Δ/νσης 
Οικονομικού ΑΔΜΘ, με τη διαδικασία πληρωμής Δημόσιου Λογιστικού. 
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών 
Προσώπων ή άλλων Οργανισμών.  
Στο καθαρό ποσό της αξίας των προς προμήθεια ειδών, γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 
4%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ Α’ 43/ 1994), και βαρύνει τον 
Ανάδοχο. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος και 
συμψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του Αναδόχου. 
 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης 
 
Επίσης επιβάλλεται κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για 
όλα τα είδη και επιβαρύνει τον προμηθευτή, (παρ. 7 του άρθρ 375 Ν. 4412/16) η οποία υπολογίζεται 
επί της αξίας, προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 
Η κράτηση επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%, που αποδίδονται από την 
αναθέτουσα αρχή στο Δημόσιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί χαρτοσήμου. 

 

13 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ   
 

13.1  Ο Προμηθευτής υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύµβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και 
τις υποδείξεις των Υπηρεσιών και να παρέχει στις Υπηρεσίες οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες 
του ζητηθούν σχετικά µε την εκτέλεση της σύµβασης.  
13.2 Ο Προμηθευτής ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν συµβούλων ή  
αντιπροσώπων ή προστηθέντων αυτού, συµπεριλαµβανοµένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, που θα 
χρησιµοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαµβάνει καθώς και για τις 
τυχόν παρεπόµενες υποχρεώσεις.  
13.3  Ο Προμηθευτής υποχρεούται να συνεργαστεί µε οποιαδήποτε Υπηρεσία ή και κάθε τρίτο, µε τον 
τρόπο που θα του υποδειχθεί.  
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13.4  Ο Προμηθευτής υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προµήθεια των 
ειδών, που συνιστούν το αντικείµενο της παρούσας σύµβασης.  
13.5 Σε περίπτωση παράδοσης ελαττωματικής ποσότητας / ακατάλληλων ή κακής ποιότητας υλικών 
-ειδών ο Ανάδοχος υποχρεούται με δικά του έξοδα να την αντικαταστήσει. 
13.6     Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλου ειδών, κηρύσσεται 
έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 
13.7  Ο Προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει τη χώρα προέλευσης των υλικών των οποίων δείγματα 
προβλέπεται να προσκομισθούν σύμφωνα με το κεφάλαιο Ε΄της παρούσας.Μετά τη σύναψη της 
σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την 
οποία έγινε η κατακύρωση. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και μετά από γνώμη της Επιτροπής 
αξιολόγησης, μπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 
13.8 Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής όλα τα 
εξουσιοδοτημένα, από την Αναθέτουσα Αρχή, πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, 
παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν,πληροφορίες που περιήλθαν σε αυτούς και 
αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή του Προμηθευτή. 
13.9 Ο Ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας – Θράκης, σε περίπτωση καταργήσεως Υπηρεσιών ή υπαγωγή τους σε άλλο φορέα εκτός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ή αν για οποιαδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς 
ή μερικώς η ανάγκη προμήθειας των ειδών καθαριότητας που αφορά η παρούσα ∆ιακήρυξη, οπότε στην 
περίπτωση αυτή η εκτέλεση των προμηθειών για τις συγκεκριμε ́νες Υπηρεσίες διακόπτεται με απόφαση 
της Αναθέτουσας Αρχής. Επιπλέον, ο Προμηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωση ́ του σε περίπτωση 
προσωρινής διακοπής λειτουργίας Υπηρεσιών για οποιοδήποτε λο ́γο. 
13.10 Ρητά συμφωνείται μεταξύ της Αναθέτουσας αρχής και του Προμηθευτή ότι – σε κάθε περίπτωση 
– ο Προμηθευτής υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, λόγω υπαίτιας και 
αποδεδειγμένης συμπεριφοράς της που συνδέεται αιτιωδώς με προκληθείσα ζημία ή παράβαση 
οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, αναφορικά με 
την εκτέλεση της προβλεπόμενης στην παρούσα σύμβασης έργου. 
13.11 Οι παραδόσεις των ειδών καθαριότητας θα γίνονται τμηματικά και μετα από συνεννόηση με τις 
ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες, το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραγγελία. 

 

14  ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 
 

Ο Προμηθευτής δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής, χωρίς την 
έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, 
χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή του Συμβατικού 
Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα 
στην Ελλάδα. 
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτημα του Προμηθευτή για μεταβίβαση ή εκχώρηση, μόνο 
στην περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής που 
ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. Σε περίπτωση υποκατάστασης ο Προμηθευτής δεν 
απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά με το τμήμα της Σύμβασης που έχει ήδη εκτελεσθεί ή 
το τμήμα που δεν εκχωρήθηκε. 

 

15  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 
 

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα 
προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά την εκτέλεση, την εφαρμογή 
ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα αρμόδια δικαστήρια. Είναι 
αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να 
αναφύονται μεταξύ τους.  
Η Αποκεντρωμένη Διοικηση Μακεδονίας-Θράκης δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα 
που θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών 
κ.λπ. 
Εκτός από τους παραπάνω όρους, ισχύουν και οι σχετικές διατάξεις περί κρατικών προμηθειών, οι 
εκάστοτε διευκρινιστικές σχετικές οδηγίες του Υπ. Ανάπτυξης, καθώς και οι σχετικές οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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ΜΕΡΟΣ Γ’ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
       ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 

Α.Δ.Μ.Θ. ΕΤΟΥΣ 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17PROC006230650 2017-05-24

ΑΔΑ: 7Η7ΤΟΡ1Υ-616



ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
 

 

 
 

Τεύχος Διακήρυξης 7/2017 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας έτους 2017 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ.  
 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

         

      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 
& ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. …. / 2017 
 
 
Προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των οχημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας – Θράκης (Α.Δ.Μ.Θ.) ………………………………… που εδρεύουν στην Πόλη ………………… στην 
Περιφερειακή Ενότητα  ………………. περιόδου 2017.  
 
 
Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα ....................., του μηνός…………………., του έτους 2017, ημέρα 

..................., στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, Καθ. Ρωσίδη 11, Τ.Κ. 54655 

Θεσσαλονίκη, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι 

 
Αφενός 

 

η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, (εφεξής «Α.Δ.Μ.-Θ.»), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, 

Καθ. Ρωσίδη 11, Τ.Κ. 54 008 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, με Α.Φ.Μ. 997612629 & Δ.Ο.Υ. Ζ’ Θεσσαλονίκης, και 

συμβάλλεται στην παρούσα νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα, 

Δρ.Νικήτα Φραγκισκάκη, που στο εξής χάριν συντομίας θα καλείται «Αναθέτουσα Αρχή»  

 
και αφετέρου 

 
η εταιρεία ................... με την επωνυμία «.....................................................» που εδρεύει 

στην………………………… (περιοχή), ………………………………… (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ......, με Α.Φ.Μ. 

.................... & Δ.Ο.Υ. ......................, τηλ. ................., φαξ ..............., που συμβάλλεται στην 

παρούσα νόμιμα εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της από .......................... (ονοματεπώνυμο 

εκπροσώπου), που στο εξής χάριν συντομίας θα καλείται «Ανάδοχος», 

 

και έχοντας υπόψη: 
 
Την αρ. πρωτ.οικ. …………….. απόφαση Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.Μ.-Θ., με την οποία κατακυρώθηκε 

στον Ανάδοχο το αποτέλεσμα του Ανοικτού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια ειδών 

καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης στην 

Πόλη της  της Π.Ε.   περιόδου 2017 που στο εξής θα καλείται χάριν συντομίας «Προμήθεια»,  
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συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :  
 

Άρθρο 1 
Αντικείμενο της Σύμβασης – Προδιαγραφές 

 
Με την παρούσα Σύμβαση η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης αναθέτει στον Ανάδοχο, ο 

οποίος αποδέχεται και αναλαμβάνει να προμηθεύσει είδη καθαριότητας τις Υπηρεσίες της ΑΔΜ-Θ στην 

Πόλη…………. της Π.Ε. …………………. Για το έτος 2017. 

Τα είδη καθαριότητας καθώς και τα τεμάχια παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

 
ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

                    ΣΥΝΟΛΟ 

                      ΦΠΑ 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

   

 
Άρθρο 2 

Ποιότητα και χαρακτηριστικές ιδιότητες 
 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ειδών καθαριότητας θα είναι σύμφωνα με τις 

1. Ορισθείσες τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης αρ. 7/2017. 

2. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές  της κατατεθείσας Οικονομοτεχνικής προσφοράς του Αναδόχου  

 
 

Άρθρο 3 
Χρόνος Παράδοσης ειδών καθαριότητας -Παρακολούθηση 

 
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την ποιότητα των ειδών καθαριότητας και την άρτια κατάσταση τους.  

 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προμήθειας των ειδών καθαριότητας και η πιστοποίηση της καλής 

εκτέλεσης των υποχρεώσεων του Αναδόχου θα γίνεται με ευθύνη της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής που 

έχει συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό σε κάθε Υπηρεσία.  

 

Άρθρο 4 
Διάρκεια της Σύμβασης 

 

Το χρονικό διάστημα προμήθειας των ειδών αφορά το διάστημα, από την ημερομηνία υπογραφής της 

Σύμβασης μέχρι την παράδοση όλων των ειδών ή μέχρι το τέλος του έτους 2017.  

 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  

 Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα των ειδών. 

 Εκδόθηκαν τα πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής µε τα οποία πιστοποιείται η 

οριστική και ποιοτική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών.  
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 Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβληθήκαν 

τυχόν κυρώσεις η εκπτώσεις.  

 Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη. 

 

 Η εκτέλεση των προμηθειών, στην οποία αφορά η παρούσα Διακήρυξη, διακόπτεται με απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής σε περίπτωση καταργήσεως Υπηρεσιών ή υπαγωγής τους σε άλλο φορέα εκτός 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ή αν για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει 

ολικώς ή μερικώς η ανάγκη προμήθειας των ειδών, στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος παραιτείται από 

κάθε αξίωσή του έναντι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. Επιπλέον, ο 

Προμηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωσή του σε περίπτωση προσωρινής διακοπής λειτουργίας 

Υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο. 

 

 Η αναθέτουσα αρχή δεν έχει την υποχρέωση να προμηθευτεί μέχρις εξαντλήσεως τις ποσότητες των 

ειδών που περιλαμβάνονται στην παρούσα. 

 

 

Άρθρο 5 
Παρακολούθηση και Παραλαβή της Προμήθειας 

 

Η παρακολούθηση, παραλαβή και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα 

γίνεται με ευθύνη της ανά Υπηρεσία κατά άρθρο 221 παρ.11,εδαφ.β. του Ν.4412/2016 αρμόδιας 

Επιτροπής.Τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής θα εκδίδονται εντός 5 ημερών από την παραλαβή του 

εκάστοτε εκδιδομένου τιμολογίου. 

Το παραπα ́νω όργανο μπορεί να εισηγείται στο Γενικο ́ Γραμματέα της Α.Δ.Μ.-Θ. την επιβολή κυρώσεων 

στον Προμηθευτή, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στην σύμβαση.  

Η Επιτροπή Παραλαβής & Καλής Εκτέλεσης Εργασιών μπορεί να απευθύνεται και εγγράφως προς τον 

Ανάδοχο, δίνοντας συγκεκριμένες οδηγίες και κατευθύνσεις. 

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να λαμβάνει υπόψη του τυχόν παρατηρήσεις της Επιτροπής επί της 

προμήθειας. Κάθε ελάττωμα ή παράλειψη που γνωστοποιείται εγγράφως στον Ανάδοχο πρέπει να 

επανορθώνεται από αυτόν,μέσα σε εύλογη προθεσμία και μέχρι τη λήξη της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο Προμηθευτής θα παραλείψει να παραδώσει είδη που του 

παραγγέλθηκαν και παραδώσει αυτά με καθυστέρηση, οι Υπηρεσίες μπορούν να τα προμηθευτούν από το 

ελεύθερο εμπόριο οπότε και η τυχόν επιπλέον διαφορά μεταξύ της συμβατικής τιμής κατ’ αυτής του 

ελεύθερου εμπορίου, καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που έγινε για την αιτία αυτή, θα 

βαρύνουν τον Προμηθευτή και θα καταλογίζονται σε βάρος του. Αυτό θα γίνει με σχετική απόφαση της 

Υπηρεσίας ανεξάρτητα από τις κυρώσεις τις οποίες μπορεί να προτείνει η Επιτροπή Παραλαβής κατά του 

Προμηθευτή για τον ίδιο λόγο. 

 
Άρθρο 6 

Αμοιβή Προμηθευτή 
 

Η αμοιβή ορίζεται στο συνολικό ποσό των …………..Ευρώ (………€) χωρίς Φ.Π.Α. και …………..Ευρώ (………€)  

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 
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Άρθρο 7 
Τρόπος Πληρωμής Προμηθευτή 

 
1. Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον Προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά μετά την οριστική, ποιοτική 

και ποσοτική παραλαβή των παραδοθέντων ειδών καθαριότητας από την Επιτροπή Παραλαβής κάθε 

Υπηρεσίας, που θα εκτελεί τη συγκεκριμένη προμήθεια. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή 

του Προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο Πώλησης (το οποίο θα κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία με μέριμνα του Προμηθευτή) 

β) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, και,  

γ) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των ειδών. 

 

2. Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου 

από τα αρμόδια Τμήματα της Δ/νσης Οικονομικού Α.Δ.Μ.-Θ., κατόπιν υποβολής του τιμολογίου στην 

Υπηρεσία της Α.Δ.Μ.Θ. που προμηθεύεται τα είδη. Σε κάθε περίπτωση θα ακολουθείται η διαδικασία 

του Δημόσιου Λογιστικού. 

 

3. Ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών 

Προσώπων ή άλλων Οργανισμών.  

 

4. Στο καθαρό ποσό της αξίας των προς προμήθεια ειδών, γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ Α’ 43/ 1994), και βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος και συμψηφίζεται 

κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του Αναδόχου. 

 

5. Επίσης,επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% (παρ.7 άρθρο 375 Ν.4412/2016), η οποία υπολογίζεται επί 

της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης 

 

6. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης. 

 

7. Η δαπάνη για την προμήθεια βαρύνει τίς πιστώσεις του Προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017  της 

Α.Δ.Μ. – Θ.  ως εξής: 

 
 

 

 

ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2017 

 ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 071 ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 072 ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 073 

ΚΑΕ 1231 (ΕΙΔΗ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

ΑΠ. ΑΝΑΛΗΨΗΣ 

α/α 419 

Αρ.βιβλίου εγκρίσεων 

και πληρωμών 26872 

(ΑΔΑ:7ΤΛΜΟΡ1Υ-ΩΘΣ) 

Ποσό (33.176,34€) 

ΑΠ. ΑΝΑΛΗΨΗΣ 

α/α 420 

Αρ.βιβλίου εγκρίσεων και 

πληρωμών 26873 

(ΑΔΑ:ΨΚΟΨΟΡ1Υ-0ΤΩ) 

Ποσό (2.111,72 €) 

ΑΠ. ΑΝΑΛΗΨΗΣ 

α/α 421 

Αρ.βιβλίου εγκρίσεων και 

πληρωμών 26874 

(ΑΔΑ:60ΚΔΟΡ1Υ-1ΨΑ) 

Ποσό(16708,65€) 

 

 

 

 
Άρθρο 8  

Εγγυητική Επιστολή 
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1. Ως εγγύηση για την τήρηση των όρων της Σύμβασης, ο Προμηθευτής καταθέτει με την υπογραφή της 
Σύμβασης την αριθ. ……………………ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Καλής Εκτέλεσης της ……………Τράπεζας ή το 
υπ’αρ….. Γραμμάτιο Σύστασης Παρακαταθήκης έκδοσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, 
ποσού ………….Ευρώ (…………..€), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας 
χωρίς ΦΠΑ.  
 

2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον Προμηθευτή μετά την Οριστική Παραλαβή 
της Προμηθείας και την εκπλήρωση όλων των προβλεπόμενων υποχρεώσεών του.  

 
3. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής 

επιστολής, λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής ή της μη έγκαιρης αναζήτησης αυτής από 
τον Προμηθευτή.  

 
Άρθρο 9  

Εκχώρηση Απαιτήσεων  
 

Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή  
τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της  
Αναθέτουσας Αρχής. Κατ' εξαίρεση ο Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς  
έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού  
Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που  
λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 

 
Άρθρο 10 

Υποχρεώσεις Προμηθευτή 
 

1. Ο Προμηθευτής υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύµβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και 
τις υποδείξεις των Υπηρεσιών και να παρέχει στις Υπηρεσίες οποιεσδήποτε αναφορές και 
πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά µε την εκτέλεση της σύµβασης.  

2. Ο Προμηθευτής ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν συµβούλων ή  
αντιπροσώπων ή προστηθέντων αυτού, συµπεριλαµβανοµένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, που 
θα χρησιµοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαµβάνει καθώς 
και για τις τυχόν παρεπόµενες υποχρεώσεις. 

3. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να συνεργαστεί µε οποιαδήποτε Υπηρεσία ή και κάθε τρίτο, µε τον 
τρόπο που θα του υποδειχθεί. 

4. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προµήθεια των 
ειδών, που συνιστούν το αντικείµενο της παρούσας σύµβασης. 

5. Σε περίπτωση παράδοσης ελαττωματικής ποσότητας / ακατάλληλων ή κακής ποιότητας ειδών ο 
Ανάδοχος υποχρεούται με δικά του έξοδα να την αντικαταστήσει. 

6. Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλου ειδών, κηρύσσεται 
έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 

7. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής όλα τα 
εξουσιοδοτημένα, από την Αναθέτουσα Αρχή, πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε 
κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν,πληροφορίες που περιήλθαν 
σε αυτούς και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή του Προμηθευτή. 

8. Ο Ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας – Θράκης, σε περίπτωση καταργήσεως Υπηρεσιών ή υπαγωγή τους σε άλλο φορέα 
εκτός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ή αν για οποιαδήποτε άλλο λόγο 
εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη προμήθειας των ειδών που αφορά η παρούσα ∆ιακήρυξη, 
οπότε στην περίπτωση αυτή η εκτέλεση των προμηθειών για τις συγκεκριμε ́νες Υπηρεσίες 
διακόπτεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Επιπλέον, ο Προμηθευτής παραιτείται από 
κάθε αξίωσή του σε περίπτωση προσωρινής διακοπής λειτουργίας Υπηρεσιών για οποιοδήποτε 
λο ́γο. 

9. Ρητά συμφωνείται μεταξύ της Αναθέτουσας αρχής και του Προμηθευτή ότι – σε κάθε περίπτωση 
– ο Προμηθευτής υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, λόγω υπαίτιας 
και αποδεδειγμένης συμπεριφοράς της που συνδέεται αιτιωδώς με προκληθείσα ζημία ή 
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παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, κατά την ενάσκηση των καθηκόντων 
του, αναφορικά με την εκτέλεση της προβλεπόμενης στην παρούσα σύμβασης έργου. 

10. Οι παραδόσεις των ειδών καθαριότητας θα γίνονται τμηματικά και μετά από συνεννόηση με τις 
ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες, το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την 
παραγγελία. 

 
 

 
Άρθρο 11  

Κήρυξη Αναδόχου ως έκπτωτου-κυρώσεις 
 

Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτήν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.Μ.-Θ., ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής που 
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρ. 221 του Ν. 4412/2016: 

• Αν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που έχει οριστεί. 

• Εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή 
συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016. 

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με 
απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή 
διαζευκτικά, οι κυρώσεις του άρθρου 203, παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 

Τα πρόστιμα, οι καταλογισμοί και κάθε άλλη απαίτηση του Δημοσίου ή των φορέων κατά του Προμηθευτή 
θα κρατούνται από το λογαριασμό του Προμηθευτή στο φορέα,θα βεβαιούνται ως Δημόσιο έσοδο και θα 
εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί Δημοσίων Εσόδων. Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων το 
πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης. 

Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:  

• Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή τα είδη δεν παραδόθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με ευθύνη των 
Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. 

• Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 
προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν έχει 
δικαίωμα να επικαλεστεί λόγους ανωτέρας βίας και τα νόμιμα δικαιώματά του που προκύπτουν από αυτη ́ 

Αν τα υλικά φορτωθούν ή αντικατασταθούν ( κατόπιν οριστικής απόρριψης με τη διαδικασία του άρθρου 
213 του Ν.4412/16),μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης η 
οποία χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν.4412/16, τότε ο προμηθευτής θεωρείται ως 
εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης προμήθειας όπως αυτές 
αναφέρονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016.  

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των 
άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 
ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από 
την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.Η εν λόγω απόφαση 
δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 
 
 
 

Άρθρο 12 
       Λύση Σύμβασης – Καταγγελία 
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγέλλει 

μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

 η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, 

 ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως 

εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

 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 Ενωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 

του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ (Συνθήκη για τη λειτουργία της Ε.Ε.). 

 κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν 

πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των 

περιουσιακών του στοιχείων ή τεθεί υπό εκκαθάριση ή υπό καθεστώς αναγκαστικής 

διαχείρισης. 

 ο  Ανάδοχος δεν υλοποιεί την προμήθεια με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις 

προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 

 ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

 εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Προμηθευτή για αδίκημα σχετικό με την άσκηση 

του επαγγέλματός του. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή, έχει δικαίωμα μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής, να καταγγείλει 

την παρούσα σύμβαση αζημίως γι΄αυτήν, χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε προθεσμίας με γραπτή 

ειδοποίηση σε περίπτωση κατά την οποία ο Προμηθευτής παραβεί οποιονδήποτε όρο της παρούσας 

θεωρουμένων όλων ως ουσιωδών και δεν αποκαταστήσει την παράβαση αυτή εντός δέκα (10) 

εργασίμων ημερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίησή της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Μακεδονίας – Θράκης.. 

 

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Προμηθευτή της εκ μέρους 

της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση 

διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει 

εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της 

καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η 

Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση 

θεραπευθείσα. 

 

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία 

του παρασχεθέντος μέρους της προμήθειας, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Προμηθευτή κατά την 

ημερομηνία καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού 

πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Προμηθευτή μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους 

υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.  

Ρητά συμφωνείται μεταξύ της Αναθέτουσας αρχής και του Προμηθευτή ότι – σε κάθε περίπτωση – ο 

Προμηθευτής υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, λόγω υπαίτιας και 

αποδεδειγμένης συμπεριφοράς της που συνδέεται αιτιωδώς με προκληθείσα ζημία ή παράβαση 

οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, αναφορικά 

με την εκτέλεση της προβλεπομένης στην παρούσα σύμβαση προμήθειας. 
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Άρθρο 13 
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 

 
1. H παρούσα Σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-2016), του Ν. 

3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/17-8-2010), του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014), τους όρους της με 

αριθ. 5/2017 Διακήρυξης και τους όρους προσφοράς του αναδόχου. 

 

2. H παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο και ερμηνεύεται σύμφωνα με 

αυτό.  

 

3. Οποιαδήποτε διαφορά, διένεξη ή διαφωνία που ενδεχομένως ανακύψει μεταξύ των μερών, από την 

εφαρμογή της παρούσας και αφορά την ερμηνεία ή την εκτέλεση όρων αυτής και την έκταση των εξ 

αυτής δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών και που δε δύναται να διευθετηθεί φιλικά, υπάγεται 

στην αποκλειστική αρμοδιότητα και δωσιδικία των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.  

 

4. Ρητά συμφωνείται από τα συμβαλλόμενα μέρη ότι τόσο η προσφυγή στα δικαστήρια όσο και η 

διαδικασία ενώπιον αυτών, δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύμβασης. Συνεπώς, αμφότερα τα 

συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να συνεχίζουν με καλή πίστη να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους και να 

ασκούν τα δικαιώματά τους με βάση τη Σύμβαση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας  προσφυγής. 

 
 

Άρθρο 14  
Εκπροσώπηση Προμηθευτή 

 

Ως Εκπρόσωπος του Προμηθευτή για το σύνολο της Σύμβασης ορίζεται …………… και αναπληρωτής του 

Εκπροσώπου ορίζεται …………… 

Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του εκπροσώπου ή/ και του Αναπληρωτή γνωστοποιείται γραπτά στην 

Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει μετά τη γραπτή έγκριση αυτής.  

Ο Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής ενεργεί κατ’ εντολή και λογαριασμό του Προμηθευτή για όλα τα 

ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση και είναι εξουσιοδοτημένος να διευθετεί για λογαριασμό του 

Προμηθευτή οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, συμμετέχοντας όποτε και όπου 

κληθεί σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας 

Αρχής.  

Άρθρο 15  
Τροποποίηση της Σύμβασης  

Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και 

απαιτεί τη συναίνεση και των δύο συμβαλλομένων μερών.  

 

Άρθρο 16 
Συμβατικά Έγγραφα  

Τα συμβατικά έγγραφα ερμηνεύονται κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και 

αλληλοσυμπληρώνονται με σκοπό την αρτιότερη και πληρέστερη εκτέλεση του Έργου και την 

εξασφάλιση του βέλτιστου αποτελέσματος για την Αναθέτουσα Αρχή. Ωστόσο, σε περίπτωση αντίφασης ή 

ασυμφωνίας μεταξύ τους, εφαρμόζονται και ισχύουν με την σειρά προτεραιότητας με την οποία 

παρατίθενται κατωτέρω:  

α) Η Σύμβαση  

β) Η αρ. ………….…… απόφαση κατακύρωσης του Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Μ.-Θ. 
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γ) Η Διακήρυξη αρ. 7/2017 

δ) Η προσφορά του Προμηθευτή  

Η υποβληθείσα από τον Προμηθευτή προσφορά και κατά τα σημεία που δεν καλύπτεται από τις 
προδιαγραφές της Προμήθειας και την παρούσα Σύμβαση είναι δεσμευτική για τον Προμηθευτή και επ’ 
ωφελεία της Αναθέτουσας Αρχής.  

 
Άρθρο 17  

 
Γλώσσα  

 
1. Η Σύμβαση συντάχθηκε στην Ελληνική γλώσσα.  
2. Όλα τα έγγραφα και οι εκθέσεις που αφορούν την εκτέλεσή της, συντάσσονται στην Ελληνική 

γλώσσα. 
3. Οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής, ή άλλων Φορέων και 

Υπηρεσιών και του Αναδόχου διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα.  
 

Άρθρο 18 
Καλόπιστη Εφαρμογή της Σύμβασης  

 

Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Προμηθευτής αναγνωρίζουν, ότι δεν είναι εφικτό να προβλεφθούν και να 

περιληφθούν στην παρούσα όλες οι πιθανές περιπτώσεις διενέξεων που είναι δυνατό να προκύψουν κατά 

τη διάρκεια ισχύος της, σχετικά με το αντικείμενό της. Για το λόγο αυτό, τα Μέρη αποδέχονται από 

κοινού ότι η Σύμβαση θα λειτουργήσει μεταξύ τους σύμφωνα με την καλή πίστη και χωρίς βλάβη των 

εκατέρωθεν δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και αμφότεροι με καλή πίστη συμφωνούν για τις ενέργειες 

που απαιτούνται, προκειμένου να λύνονται τυχόν διενέξεις ή διαφορές.  

Άρθρο 19 
Παραίτηση Δικαιώματος 

 

Η μη άσκηση δικαιώματος από κάποιο συμβαλλόμενο μέρος δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 

θεωρηθεί ως παραίτηση του συμβαλλόμενου μέρους να ασκήσει το δικαίωμά του αυτό στο μέλλον ή να 

θεωρηθεί ως αδρανοποίηση του σχετικού δικαιώματος του συμβαλλόμενου μέρους.  

Άρθρο 20  
Προηγούμενες Συμφωνίες  

 

Η παρούσα Σύμβαση αντικαθιστά και ακυρώνει κάθε προηγούμενη συμφωνία μεταξύ των μερών επί του 

ιδίου με την παρούσα αντικειμένου. Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί την απόλυτη και μοναδική εκδήλωση 

της πραγματικής βούλησης των μερών για το συγκεκριμένο θέμα- αντικείμενο της Σύμβασης.  

Σε πίστωση της παρούσας, η Σύμβαση υπογράφεται από το ……………………………………., ενεργώντας εκ 

μέρους της Α.Δ.Μ.-Θ. και τον εκπρόσωπο του Αναδόχου, σε τρία (3) αντίτυπα.  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ.7/2017 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ ……………………………… 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  …………………………………………………………… 

Δ/ΝΣΗ :……………………, Τ.Κ.:…………………………………………………………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ……………………………………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ………………………………………………… 

 

Δηλώνουμε με την παρούσα εγγυητική επιστολή ότι σας εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, 

παραιτούμενοι της ένστασης της διζήσεως υπέρ ………………………………………………………………..,  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 

υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},   

 

μέχρι το ποσό των ………………………… ευρώ (………… €) στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας για 

τη συμμετοχή του παραπάνω, αφορά στο διαγωνισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – 

Θράκης, που διεξήχθη στις ……/…./…… με αντικείμενο την «Ανάδειξη Προμηθευτή /ων για την προμήθεια 

ειδών καθαριότητας (CPV 39800000-0) για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων της Α.Δ.Μ.-Θ. .(NUTS 

GR11-GR12), έτους 2017 στην Πόλη της ……………………….της Π.Ε. ……………………. (συμπληρώνετε το 

συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι το ΦΠΑ) ………………………….,  για την 

καλή εκτέλεση της Σύμβασης σύμφωνα με την αρ. 7/2017 Διακήρυξή σας. 

Από αυτήν την εγγύηση θα απαλλάξουμε τον ενδιαφερόμενο πελάτη μας μετά την επιστροφή της 

παρούσας ή με βάση έγγραφη εντολή σας. 
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Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 

το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Επίσης, 

αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να καταβάλουμε ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον 

οποίο απευθύνεται η παρούσα. 

 

Η παρούσα ισχύει μόνο για την καλή εκτέλεση των προβλεπόμενων του πιο πάνω διαγωνισμού επ’αυτού 

για τον οποίο εγγυόμαστε, μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας 

ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

 

Υποχρεούμεθα να προβούμε στην παράταση της ισχύος της παρούσας εγγύησης ύστερα από έγγραφο της 

αρμόδιας Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι ………/……/………. 

Σημειώστε, παρακαλούμε, ότι η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης της Τράπεζάς μας δεν έχει 

υπαχθεί σε κανένα περιορισμό ποσοτικού ορίου με τις σχετικές Υπουργικές διατάξεις (ή δηλώνουμε 

ομοίως με την παρούσα ότι δεν υφίσταται παράβαση των διατάξεων για όριο της Τράπεζάς μας σε σχέση 

με τις εγγυητικές επιστολές). 

 

        Διατελούμε με τιμή, 

 

……………………. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

 

(Ονοματεπώνυμο & υπογραφή εκπροσώπου Τραπέζης)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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Προς: 
 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 
 & ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
 
Σύμφωνα με τη αρ. 7/2017 Διακήρυξη διενέργειας  ανοικτού μειοδοτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια ειδών καθαριότητας ( CPV 39800000-0 ), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης .(NUTS GR11-GR12) έτους 2017 στην Πόλη/Πόλεις  της …………………………… 

της Π.Ε. …………………..  

 

ΠΕΡΙΦ. 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΠΟΛΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΑΝΑ ΠΟΛΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
ΑΝΑ ΠΟΛΗ ΧΩΡΙΣ  

ΦΠΑ 
          

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΑΝΑ ΠΟΛΗ ΜΕ  

ΦΠΑ 
 

     

     

     

     

  ΣΥΝΟΛΑ    

 

 
  
Η παρούσα οικονομική προσφορά ισχύει μέχρι και εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της 
διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
Δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Διακήρυξης. 

 

 
………..(Τόπος)…….(Ημερομηνία)  

 

Ο προσφέρων  

 

 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ»ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  ΑΠΟ ΑΡΧΕΙΟ  ΜΟΡΦΗΣ XLS ΣΕ ΜΕΣΟ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (CD, USB ΚΛΠ) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ   και για 

τη δημιουργία του θα χρησιμοποιηθεί το αρχείο excel με την ονομασία «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΩΝ» που θα βρείτε μαζί με το τεύχος της διακήρυξης και το 

Τ.Ε.Υ.Δ. στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.damt.gov.gr /Ενότητα Ανακοινώσεις->Διαγωνισμοί,)  

17PROC006230650 2017-05-24

ΑΔΑ: 7Η7ΤΟΡ1Υ-616



 

Τεύχος Διακήρυξης 7/2017 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας έτους 2017 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ.  
82 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.) 
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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: [ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ]] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [50205] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΡΩΣΣΙΔΗ 11,ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τ.Κ.54655] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Γεώργιος Νικήτας, Ελένη Αβραμίδου, Ευγενία Γαλανού] 
- Τηλέφωνο: [2313 309437, 2313 309151, 2313 309419] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [tpdy@damt.gov.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.damt.gov.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): [Ανοικτού 
συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας (CPV 39800000-0) για την 
κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. (NUTS GR11-GR12), έτους 2017. 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθειες] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [25] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [07/2017] 

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

17PROC006230650 2017-05-24

ΑΔΑ: 7Η7ΤΟΡ1Υ-616



 

Τεύχος Διακήρυξης 7/2017 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας έτους 2017 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ.  
84 

 
 

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; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός 
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, 
«κοινωνική επιχείρηση»iv ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 
προστατευόμενης απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία 
ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι 
απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

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 κατάλογοv: 
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 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; 

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

[] 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 ΦΟΡΕΩΝvii  

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 καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
14 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

15 δωροδοκίαx,xi· 

16 απάτηxii· 

17 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

18 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv· 

19 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπουxvi 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): 
[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 
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): 
[……][……][……][……]xix 

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

(«αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi: [……] 
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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 ασφάλισηςxxii, 
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 ;xxiii 

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): xxiv 
[……][……][……] 
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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 
δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

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

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες καταστάσειςxxvi : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 
το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο 
ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη 
σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 
συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσειςxxvii  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

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

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες 
με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 
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Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, 
λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 
της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει 
με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxx; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 
την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση 
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 
αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 
3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 
του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] 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 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά 
ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην 
Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασήςxxxiii; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 
εγκατάστασής του 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

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

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών 
ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης : 
και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο 
εξής xxxiv: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα 
που καλύπτεται από τη σύμβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον 
αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο 
εξής: 
και/ή, 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον αριθμό 
ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι ο εξήςxxxv: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
 
 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…] νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον 
κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι 
διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, 
αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε 
τις δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίεςxxxvi 
που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές 
τιμές των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική κάλυψη 
επαγγελματικών κινδύνων του οικονομικού φορέα 
είναι το εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει 
προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα 
έγγραφα της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[……..........] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, ο 
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα 
έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή  
εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων 
εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη): 
[…] 
Έργα: [……] 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και 
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, ο 
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες 
κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που 
έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες 
κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει 
προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη):  
[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
    

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει 
το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 
τεχνικές υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για 
τον έλεγχο της ποιότητας: 
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο 
οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το 
ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 
τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 
 
 
 
 
[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο 
τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα ακόλουθα 
μέτρα για την διασφάλιση της ποιότητας και τα 
μέσα μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα 
ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει τα 
ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας 
εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή 
υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια 
ελέγχωνxlii όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό 
ή τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα 
και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο 
της ποιότητας; 

 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη 
σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 
 
α)[......................................……] 
 
 
 
 
β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα 
ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά 
την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

17PROC006230650 2017-05-24

ΑΔΑ: 7Η7ΤΟΡ1Υ-616



 

Τεύχος Διακήρυξης 7/2017 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας έτους 2017 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ.  
97 

 
 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του 
οικονομικού φορέα και ο αριθμός των διευθυντικών 
στελεχών του κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα 
εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα 
ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικό 
εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

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

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα 
δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των 
προϊόντων που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν 
χρειάζεται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
γνησιότητας· 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

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

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία 
βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη 
διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια 
άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για 
άτομα με ειδικές ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

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

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει 
προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον 
περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον 
διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά 
(ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να 
προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου 
και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν 
για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με 
τον ακόλουθο τρόπο: 
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή λοιπές 
μορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για 
καθένα από αυτά αν ο οικονομικός φορέας διαθέτει 
τα απαιτούμενα έγγραφα: 
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές 
μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται 
ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το καθένα: 

[….] 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχιxlv 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]xlvi 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω 
είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxlvii, 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 δωρεάνxlviii. 
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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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 

σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 

ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

ατόμων. 

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

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

vii  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.” 

viii 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.  

ix 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). 

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

xi 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). 

xii 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 
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Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε 

αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii 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. 

xiv 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”. 

xv 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.". 

xvi 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 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx 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)  

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxii 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).  

xxiii 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  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός 

ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη 

μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που 

υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 

υπερβαίνει τα τρία έτη. 

 

xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 

οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, 
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xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται 

από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Εθνικής και 
Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Επίσης θα καλύπτουν τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

 
Η παραγωγή, η σύνθεση και η σήμανσή τους θα είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες διατάξεις της Εθνικής και 
Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και η πώληση αυτών θα επιτρέπεται χωρίς κανένα περιορισμό σε όλες τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα φέρουν σήμανση CE και ετικέτες σύμφωνα με τα απαιτούμενα στους 
Ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Να είναι εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές και να διαθέτουν πιστοποιητικά 
ποιότητας του κατασκευαστή. 
 
Α) Για τα είδη που ταξινομούνται ως καλλυντικά (αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρεμοσάπουνα) θα πρέπει να 
ισχύουν τα ακόλουθα: 
 
Η οδηγία 76/768/ΕΟΚ, 27/9/1976 όπως τροποποιήθηκε με την ΟΔ 93/35 /EEC και ενσωματώθηκε στο 
ελληνικό δίκαιο με την ΥΠ. ΑΠΟΦ. με αριθ. ΔΥΓ3(α)/ΓΠ 132979, Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 
προς τις Κοινοτικές Οδηγίες στον τομέα των καλλυντικών (ΦΕΚ 352/Β/18-3-2005). 
Ο Ν. 1316/83 «Ίδρυση Οργάνωση και αρμοδιότητες ΕΟΦ» όπως ττροποποιήθηκε με τον Ν. 1965/91, όπως 
ισχύει. 
Την με αρ. Πρωτ. 48957-12/7/2010 Εγκύκλιο - Απόφαση του ΕΟΦ. 
Τον Κανονισμό Νο. 1223/2009. 
Την υπ' αριθ. 22247/15 -3-2013 του ΕΟΦ. 
 
Β) Για τα απορρυπαντικά θα πρέπει να ισχύουν οι διατάξεις της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας: 
 
Κανονισμός (ΕΚ) 648/2004 και Κανονισμός (ΕΚ) 1907/2006 σχετικά με τα απορρυπαντικά (EE L 104/8.4.2004 
και L 168/21.6.2006 αντίστοιχα) και οι τροποποιήσεις του. 
KYA 381/2005 «Ορισμός αρμόδιας Εθνικής Αρχής και καθορισμός μέτρων ελέγχου, τελών και κυρώσεων για 
την εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα 
απορρυπαντικά» (ΦΕΚ 539/Β/2-5-2006), εκτός 3ης παύλας παρ. 2 αρθ. 3. 
Νομοθεσία σχετικά με την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων ουσιών και μειγμάτων (Καν. 
ΕΚ 1272/2008, και οδηγία 1999/45/ΕΚ όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν). Η οδηγία 1999/45/ΕΚ έχει 
ενσωματωθεί στο ελληνικό Δίκαιο με την Υπουργική Απόφαση 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19.9.2002). 
Κανονισμός (ΕΚ 1907/2006) ως ισχύει (REACH). 
ΥΑ Α2-861 (ΦΕΚ 2044/Β/2013) Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ όσον αφορά τα απορρυπαντικά, άρθρο 84 εκτός από το 1Ο 
εδάφιο στοιχείου ΣΤ, παρ. 1, του άρθρου αυτού. 
K.Y.A 1233/91 και 172/92 (ΦΕΚ 277/Β/20.4.1992), εκτός του άρθρου 4, όπως τροποποιήθηκε από την 
Υπουργική Απόφαση 918/96 (ΦΕΚ 534/Β/30.6.1997) περί καθιέρωσης συστήματος καταχώρησης, σύμφωνα 
με το οποίο κάθε καθαριστικό προϊόν που πρόκειται να κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά πρέπει να φέρει 
αριθμό καταχώρησης του Μητρώου απορρυπαντικών και καθαριστικών προϊόντων που τηρείται στη 
Διεύθυνση Πρώτων Υλών και Βιομηχανικών Προϊόντων του ΓΧΚ, ως ισχύει και ως εκ τούτου είναι 
υποχρεωτική η αναγραφή των φράσεων: «Μακριά από παιδιά» και «Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων 210-
7793777». 
Λήψη άδειας λειτουργίας για τις εγχώριες μονάδες παραγωγής απορρυπαντικών. 
 
Επιπλέον ισχύουν: 
 
Η υποχρέωση διάθεσης στο Κέντρο Δηλητηριάσεων, του δελτίου στοιχείων συστατικών, για κάθε 
απορρυπαντικό ανεξάρτητα από την ταξινόμησή του (άρθρ. 9, παρ. 3, Καν. (ΕΚ) 648/2004 και άρθρο 3, παρ. 
3 της Υπουργικής απόφασης 381/2005. 
Η υποχρέωση καταχώρησης των απορρυπαντικών που ταξινομούνται ως επικίνδυνα βάσει των επιπτώσεών 
τους στην υγεία ή των φυσικών τους επιπτώσεων, στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων. 
 
Ακόμη για τα απορρυπαντικά να ισχύουν τα παρακάτω: 
Να απομακρύνουν τη ρύπανση από τις επιφάνειες και να τη διατηρούν σε μορφή αιωρήματος ή διαλύματος. 
Να χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες αραιώσεις και θερμοκρασίες που προτείνονται από τον 
κατασκευαστή. 
Να μην οξειδώνουν ή διαβρώνουν τον εξοπλισμό. 
Να μην είναι τοξικά και να μην προκαλούν ερεθισμούς στα μάτια και στο δέρμα. 
Να μην επιτρέπουν στο σκληρό νερό να σχηματίζει αποθέσεις αλάτων. 
Να διαλύονται καλά και εύκολα στο νερό. 
Να ξεπλένονται εύκολα και να μην αφήνουν υπολείμματα. 
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Να μην αναδύουν δυσάρεστες οσμές και να μην είναι επιβλαβή για την υγεία του προσωπικού και των 
επισκεπτών. 
Να είναι σφραγισμένα και να φέρουν ετικέτα αναγνώρισης, να φέρουν ετικέτα στα Ελληνικά ή και στα 
Ελληνικά όπου θα αναγράφονται η φράση ''μακριά από παιδιά'', το τηλέφωνο του Κέντρου Δηλητηριάσεων 
και ο υπεύθυνος για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά. 
Το υλικό συσκευασίας των απορρυπαντικών - καθαριστικών να είναι φιλικό προς το περιβάλλον και 
ανακυκλώσιμο. 
Αν το προϊόν ταξινομείται ως επικίνδυνο, να φέρει το σύμβολο και την ένδειξη κινδύνου, τις φράσεις 
κινδύνου και τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης. 
Στην περίπτωση που ταξινομούνται ή επισημαίνονται ως διαβρωτικά, να έχουν πώμα ασφαλείας και 
ανάγλυφη επισήμανση κινδύνου. 
 
Γ) Τα απολυμαντικά - αντισηπτικά χεριών θα πρέπει να διαθέτουν έγκριση σε ισχύ του Ε.Ο.Φ. 
υποχρεωτικά σύμφωνα με την κείμενη Εθνική και Ευρωπαϊκής Νομοθεσία ως ακολούθως: 
 
Υπουργική Απόφαση Υ1β/οικ.7723/1994 (ΦΕΚ Β'961/23.12.1994) «Κυκλοφορία απολυμαντικών χώρου» 
Το Π.Δ. 205/16.7.2001 (ΦΕΚ Α 160, 16/7/2001) : 
« Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 
98/8/ΕΚ του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» 
 
Το παραπάνω Προεδρικό Διάταγμα έχει τροποποιηθεί από: 
α) Το Π.Δ. 159/2008 (ΦΕΚ 219Α/31.12.2008) 
β) Το Π.Δ. 52/2009 (ΦΕΚ 71Α/8.5.2009) 
γ) Το Π.Δ. 90/2010 (ΦΕΚ 155Α/7.9.2010) 
δ)Το Π.Δ. 31/2011 (ΦΕΚ 81Α /13.4.2011) 
ε)Το Π.Δ. 34/5.4.2012 (ΦΕΚ 72Α/5.4.2012) 
Κανονισμός 1451/2007 «σχετικά με τη δεύτερη φάση του δεκαετούς προγράμματος εργασιών που 
αναφέρεται στο άρθρο16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά» 
Νέος Κανονισμός ΕΕ 528/2012 του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ης Μαΐου 2012 σχετικά με τη 
διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (L 167/1, 27.6.2012). 
 
Δ) Για τους σάκους απορριμμάτων: 
 
Θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα ζητούμενα στην Τεχνική Προδιαγραφή. 
Οι σάκοι πρέπει να είναι αντοχής, άριστης ποιότητας, να τηρούν όλους τους κανόνες διάθεσης και εμπορίας 
του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
Θα είναι σε ποιότητα πολυαιθυλενίου ΗΒΡΕ, εγκεκριμένο από όλα τα ινστιτούτα καταναλωτών Ευρώπης. 
H παράδοση πραγματοποιείται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν συνεννόησης μ' 
αυτήν. Η παράδοση των σάκων και η εκφόρτωση τους θα πρέπει να πραγματοποιείται σε συσκευασία σε 
παλέτες, με κόστος και με ευθύνη που βαραίνει τον ίδιο τον προμηθευτή. 
 
Ο προσφέρων οφείλει να προσκομίσει δείγματα (2) τεμαχίων για τα εξής είδη: 
 

α/α ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ 

1 ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

2 ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ 

3 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γραμ. 

4 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ 

5 ΧΛΩΡΙΝΗ 

6 ΧΛΩΡΙΟ ΠΑΧ/ΣΤΗ 

7 
MANTHΛΑΚΙΑ ΥΓΡΑ (ΧΩΡΙΣ ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ) ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΣΑΡΩΤΩΝ κλπ 

100τμχ 

 
 
Η προσκόμιση δειγμάτων για τα παραπάνω είδη είναι υποχρεωτική, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από 
την έγγραφη υποβολή της προσφοράς, η οποία διαπιστώνεται  βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου της 
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Υπηρεσίας και γίνεται ώστε να εξακριβωθεί η ποιότητα των υλικών τους, η ανθεκτικότητα τους, το βάρος 
τους καθώς και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Η διεύθυνση αποστολής των δειγμάτων είναι αυτή που 
αναφέρεται στη παράγραφο 3 της σελίδας 6  
 
Σε κάθε τεμάχιο δείγματος που θα προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος θα αναγράφονται τα τεχνικά στοιχεία τοΥ 
και επιπλέον σε κάθε τεμάχιο να υπάρχει η σφραγίδα του προμηθευτή με τα στοιχεία της επιχείρησης του. 
Η Επιτροπή διαγωνισμού έχει τη δυνατότητα να διατυπώσει παρατηρήσεις και να ζητήσει την επανυποβολή 
δειγμάτων. 
 
Μετά την ανάδειξη του μειοδότη, τα δείγματα του θα χρησιμοποιηθούν και ως συγκριτικό στοιχείο κατά την 
παραλαβή της προμήθειας προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα είδη είναι όμοια με εκείνα που κατέθεσε ο 
προμηθευτής.  
Η Α.Δ.Μ.Θ ενδιαφέρεται για υλικά αρίστης ποιότητας και δύναται να ελέγχει τα προσφερόμενα είδη 
αποστέλλοντας αυτά στο Γ.Χ.Κ ή σε οποιοδήποτε (κατά κρίση του) εργαστήριο για εξακρίβωση των τεχνικών 
χαρακτηριστικών, με δαπάνη των ιδίων των προμηθευτών. 
Όλα τα προϊόντα να είναι ασφαλή, σύμφωνα με την Οδηγία 91/155/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε από την 
2001/58/ ΕΕ. 
Στα είδη που υποχρεωτικά αναγράφεται η ημερομηνία λήξης, αυτή δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη του 
ενός (1) έτους από την παραλαβή τους. 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
 
Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να αντιστοιχεί στη ζητούμενη συσκευασία (γραμμάρια, λίτρα, τεμάχια κλπ) 
που αναφέρεται πάντα μαζί με το ζητούμενο είδος . 
Σε περίπτωση που η προσφερόμενη συσκευασία διαφέρει από τις ζητούμενες, ο συμμετέχων προμηθευτής 
πρέπει να κάνει αναγωγή, π.χ.  
α) για ζητούμενο είδος υγρού καθαρισμού 5ΛΤ, αν η προσφερόμενη συσκευασία είναι 1ΛΤ, ο προμηθευτής 
θα δώσει τιμή μονάδος αφού κάνει αναγωγή στα 5ΛΤ, 
β) για ζητούμενο είδος χαρτί υγείας 1 τεμαχίου, αν ο προμηθευτής έχει συσκευασία των 12 τεμ. θα δώσει 
τιμή μονάδος με αναγωγή στο 1 τεμάχιο κλπ. 

 

 

Στον παρακάτω πίνακα δίδονται σύντομες τεχνικές περιγραφές της προμήθειας ανά είδος: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΥΓΡΟ(ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΧΕΡΙΩΝ) 
500ml 

Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε μορφή gel 500ml. Ήπιο αντισηπτικό, βοηθά με δραστικό 
τρόπο στη μείωση των ιών που μεταδίδονται κυρίως μέσω των χεριών. 

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ 500 ml Συμπυκνωμένο αποσμητικό αρωματικό χώρου 500ml (τύπου ΚΟΧ). 

ΒΑΜΒΑΚΙ 150 γραμ. 

Παράγεται από 100% υδρόφιλο φαρμακευτικό βαμβάκι. Είναι λευκό, μαλακό, καλά λαναρισμένο, 
προσεκτικά πιεταρισμένο, αποτελείται από μακριές ίνες και κόβεται εύκολα. Κατάλληλο για 
καλλυντική - ιατρική χρήση. Πληροί τις προδιαγραφές τις Ελληνικής Φαρμακοποιίας και φέρει 
σήμανση CE. 

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ (ΠΙΓΚΑΛ) ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 
Με λαβή από πλαστικό και με βάση στήριξης όπου θα τοποθετείται το βουρτσάκι, σκληρό, 
υψηλής ποιότητας και ανθεκτικό στις προσκρούσεις. 

ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΤ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

Πεδίο χρήσης για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών. Χαρακτηριστικά: 
Υποαλλεργικά, Μήκος περίπου 20 cm. Κατασκευή από ανθεκτικό υλικό. Να διατίθενται σε 
συσκευασία 100 τεμάχια/κουτί. Να φέρει σήμανση CE 

ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΕΡΟΖΟΛ 300ml 

Να περιλαμβάνει οδηγίες ασφάλειας και χρήσης και να είναι κατά προτίμηση οικολογικό ως προς 
το προωθητικό αέριο, άοσμο, να διατίθεται σε εύχρηστη και ασφαλή συσκευασία 300 ml, να 
πληρεί τις οδηγίες και τις προδιαγραφές της Ε.Ε για τη χρήση που προορίζεται (εσωτερικού 
χώρου). 

ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 10ΛΤ Κάδος απορριμάτων γραφείου πλαστικός 10 λιτρων 

ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 5ΛΤ Πλαστικοί κάδοι με μηχανισμό ποδομοχλού για το άνοιγμα του καπακιού 5 λίτρων 

ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ 
Κοντάρι απλό μεταλλικό 130 CM - Κοντάρι χρωμίου ύψους 130εκ., ανθεκτικό για να αντέχει και 
σε επαγγελματικές εργασίες 

ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ  10ΛΤ 
Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός χωρητικότητας 15lt με αποσπώμενο πλαστικό στίφτη 10 
λίτρων 

ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ) ΚΙΤΡΙΝΗ  
Σε ρολό περίπου 14 μέτρα (τύπου vetex ή παρόμοιο). Υψηλή απορροφητικότητα, άριστης 
ποιότητας και γρήγορο στέγνωμα, χωρίς να αφήνει χνούδι. 

ΜANTHΛΑΚΙΑ ΥΓΡΑ (ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛ) ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦ. 
ΣΑΡΩΤΩΝ κλπ 100τμχ 

Ειδικά μαντηλάκια για σκούπισμα γυάλινων επιφανειών σαρωτών,οθονών  χωρίς αλκοόλ ή 
άλλες λιπαρές ουσίες και χωρίς να αφήνει χνούδι συσκευασία 100 τεμαχίων 
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ΞΥΔΙ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 350 ml Γνήσιο ξύδι σε κατάλληλη πλαστική συσκευασία 

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 245ml 
Οινόπνευμα φωτιστικό, μπλε για γενική χρήση σε συσκευασία (πλαστικό μπουκάλι) περίπου 245 
ml. 

ΠΑΝΑΚΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ (ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ) 
Πανάκια τύπου vetex ή παρόμοιο. Υψηλή απορροφητικότητα, άριστης ποιότητας και γρήγορο 
στέγνωμα, χωρίς να αφήνει χνούδι. 

ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 50Χ50 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 
Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήση, ενδεικτικών διαστάσεων 50χ50 εκ,(+- 5%)  πάχους 40-
50 mic, ενδεικτικού χρώματος μαύρου 

ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 75Χ90 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 
Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήση, ενδεικτικών διαστάσεων 75Χ90 εκ,(+- 5%)  πάχους 40-
50 mic, ενδεικτικού χρώματος μαύρου 

ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 90Χ110 ΑΝΑ ΚΙΛΟ 
Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήση, ενδεικτικών διαστάσεων 90Χ110 εκ,(+- 5%)  πάχους 40-
50 mic, ενδεικτικού χρώματος μαύρου 

ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΛΟ 45X55εκατ. 
Σακούλα γραφείου διαστάσεων 45Χ55 cm (λευκές) σε συσκευασία με 100 ΤΕΜ/ΡΟΛΟ, πάχους 
8mic. Για χαρτοδοχεία γραφείου ή WC σε διάφορα χρώματα 

ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ 80-100 γραμ. 

Σαπούνι στερεό σε πλάκα κατάλληλο για πλύσιμο χεριών. Θα πρέπει να είναι ουδέτερου 
pH,περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά συστατικά και γλυκερίνη. Τα συστατικά του στοιχεία να 
είναι οικολογικά και βιοδιασπώμενα.Να φέρει σήμανση CE  

ΣΚΟΝΗ ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΙ 500γραμ. 
Απορρυπαντική σκόνη γενικού καθαρισμού με ενεργό χλώριο, κατάλληλη για σκληρές 
επιφάνειες.  

ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ Σκούπες μονές ενισχυμένες με τρίχα 7εκ.4 σειρών / τεμ. με κοντάρι 

ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΦΑΡΑΣΙ 
Φαράσι ορθοστατικό  με λάστιχο που κουμπώνει στη σκούπα, κατασκευασμένα από ανθεκτικό 
πλαστικό για καθημερινή χρήση.  

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 

Σφουγγάρι πράσινο με φίμπρα 10 Χ15 Χ 2,5 cm περίπου Σφουγγάρι υψηλής ποιότητας δύο 
όψεων, με μια επιφάνεια λεία, αφρώδους υλικού για απορρόφηση υγρών και τρίψιμο 
ευαίσθητων επιφανειών και την άλλη με φίμπρα για μηχανική δράση και δυνατό τρίψιμο.Η 
αφρώδη πλευρά να είναι κατασκευασμένη από νάιλον που δεν χαράζει. Η πλευρά με την φίμπρα 
να είναι κατασκευασμένη από επικάλυψη αμμοχάλικου και ειδικής ρητίνης, που δεν σκουριάζει, 
δε σχίζεται και έχει μεγάλη ικανότητα αποκόλλησης ρύπων από σκληρές επιφάνειες. Ιδανικό για 
γενική καθαριότητα, για απομάκρυνση στιγμάτων και κηλίδων. Η πλευρά με τη φίμπρα να είναι 
πολύ ανθεκτική έτσι ώστε ο χρόνος καθαρισμού να μειώνεται. 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ  ΜΕ ΝΙΜΑ 350γραμ.  
Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές νημάτινες από 350γρ. έως 400γρ. , καλής ποιότητας και 
αντοχής για επαγγελματική χρήση . 
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ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ 10ΛΤ 

Bιοδιασπώμενο, μη τοξικό, με καταχώρηση στο μητρώο του ΓΧΚ και κατάλληλη τυποποίηση ISO, 
ευχάριστο άρωμα, να μη δημιουργεί ολισθηρότητα κατά τη χρήση του. Να μην αφήνει στίγματα 
και θαμπάδες και να στεγνώνει γρήγορα. 

ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ 4ΛΤ 

Bιοδιασπώμενο, μη τοξικό, με καταχώρηση στο μητρώο του ΓΧΚ και κατάλληλη τυποποίηση ISO, 
ευχάριστο άρωμα, να μη δημιουργεί ολισθηρότητα κατά τη χρήση του. Να μην αφήνει στίγματα 
και θαμπάδες και να στεγνώνει γρήγορα. 

ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ 1ΛΤ  
Bιοδιασπώμενο και ισχυρό για τα άλατα, να διαθέτει καταχώρηση στο μητρώο του ΓΧΚ , και 
κατάλληλη τυποποίηση ISO του κατασκευαστή του. 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 10ΛΤ 

Καθαριστικό απορρυπαντικό, κατάλληλο για όλες τις γυάλινες επιφάνειες που πλένονται, όπως 
τζάμια, βιτρίνες , παράθυρα, παρμπρίζ και τζάμια αυτοκινήτων κ.λ.π. Να απομακρύνει σκόνη , 
λεκέδες, στίγματα και δακτυλιές.Να μην αφήνει ίχνη, θαμπάδες και υπολείμματα. Συσκευασία σε 
πλαστική φιάλη με οδηγίες χρήσεως, οδηγίες προφύλαξης και αρ. Αδείας κυκλοφορίας του 
προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Να διατίθεται σε συσκευασία των 10 lt .  

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΤ 

Καθαριστικό απορρυπαντικό, κατάλληλο για όλες τις γυάλινες επιφάνειες που πλένονται, όπως 
τζάμια, βιτρίνες , παράθυρα, παρμπρίζ και τζάμια αυτοκινήτων κ.λ.π. Να απομακρύνει σκόνη , 
λεκέδες, στίγματα και δακτυλιές.Να μην αφήνει ίχνη, θαμπάδες και υπολείμματα. Συσκευασία σε 
πλαστική φιάλη με οδηγίες χρήσεως, οδηγίες προφύλαξης και αρ. Αδείας κυκλοφορίας του 
προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Να διατίθεται σε συσκευασία των 1 lt .  

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4ΛΤ 

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

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 10ΛΤ 
Υγρό καθαριστικό απορρυπαντικό χαμηλού αφρισμού κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες που 
χρήζουν σχετικής υγιεινής, συμπυκνωμένο με γυαλιστικά στοιχεία. 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΤΥΠΟΥ ΠΑΠΙ 750ml 

Να προσφέρεται σε συσκευασία έως 750ml με λιγότερο από 5% ανιονικά τασιενεργά, μη ιονικά 
τασιενεργά.Κατάλληλο για επιφάνειες εμαγιέ. Να έχει έγκριση από το Γ.Χ.Κ. και Δ.Δ.Α. 
σύμφωνα με το κανονισμό 1907/2006/ΕΕ. 
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ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 500 ml 

Υγρό κρεμοσάπουνο περιποίησης χεριών με απολυμαντικές και αντιβακτηριδιακές ικανότητες, 
ευχάριστο και διακριτικό άρωμα, ουδέτερο ph,πρόσθετα προφύλαξης των χεριών από τη χρήση 
του. Να διατίθεται σε συσκευασία των 500 ml. Να έχει έγκριση από το Γ.Χ.Κ. και Δ.Δ.Α. 
σύμφωνα με το κανονισμό 1907/2006/ΕΕ. 

ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 1ΛΤ 

Υγρό κρεμοσάπουνο περιποίησης χεριών με απολυμαντικές και αντιβακτηριδιακές ικανότητες, 
ευχάριστο και διακριτικό άρωμα, ουδέτερο ph,πρόσθετα προφύλαξης των χεριών από τη χρήση 
του. Να διατίθεται σε συσκευασία των 500 ml. Να έχει έγκριση από το Γ.Χ.Κ. και Δ.Δ.Α. 
σύμφωνα με το κανονισμό 1907/2006/ΕΕ. 

ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 4ΛΤ 

Υγρό κρεμοσάπουνο περιποίησης χεριών με απολυμαντικές και αντιβακτηριδιακές ικανότητες, 
ευχάριστο και διακριτικό άρωμα, ουδέτερο ph, πρόσθετα προφύλαξης των χεριών από τη χρήση 
του. Να διατίθεται σε συσκευασία των 4 λίτρων. Να έχει έγκριση από το Γ.Χ.Κ. και Δ.Δ.Α. 
σύμφωνα με το κανονισμό 1907/2006/ΕΕ. 

ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4ΛΤ 

Να περιέχει ανιονικά επιφανειοδραστικά min 16%,να περιέχει μη ιονικά min 1%, ρΗ 7.Να δίνονται 
οδηγίες χρήσεως & οδηγίες ασφάλειας.Να έχει έγκριση από το Γ.Χ.Κ. και Δ.Δ.Α. σύμφωνα με το 
κανονισμό 1907/2006/ΕΕ. 

ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ (ΚΕΖΑΠ) 0,5ΛΤ 
Υγρό διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15 % συσκ.500 ml. κατάλληλο για χρήση καθαρισμού, σε 
δοχείο ασφαλές από διαρροές και φιλικό προς το περιβάλλον, με πιστοποίηση ΓΧΚ και ISO. 

ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΚΟΝΤΑΡΙ 
Φαράσι ορθοστατικό με κοντάρι πλαστικό από καλής ποιότητας πλαστικό, πλάτους 30 έως 
35cm, με κοντάρι μήκους 75 έως 90 cm τοποθετημένο σε γωνία 90 μοιρών 

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 60 Μ 

Χαρτί ρολό κουζίνας, λευκό , διπλά ενισχυμένο με διάτρηση από λευκασμένο χημικό πολτό με 
μεγάλη απορροφητικότητα που δεν θα αφήνει χνούδι και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις, θα είναι 
απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος και τα απορρυπαντικά. Συσκευασία σε πλαστικό 
περίβλημα. 

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γραμ. 

Χαρτί ρολό κουζίνας, λευκό , διπλά ενισχυμένο με διάτρηση από λευκασμένο χημικό πολτό με 
μεγάλη απορροφητικότητα που δεν θα αφήνει χνούδι και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις, θα είναι 
απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος και τα απορρυπαντικά. Βάρος ρολού 800 γρ. με 
απόκλιση +/- 10%) Συσκευασία σε πλαστικό περίβλημα. 

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 80Μ 

Χαρτί ρολό κουζίνας, λευκό , διπλά ενισχυμένο με διάτρηση από λευκασμένο χημικό πολτό με 
μεγάλη απορροφητικότητα που δεν θα αφήνει χνούδι και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις, θα είναι 
απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος και τα απορρυπαντικά. Συσκευασία σε πλαστικό 
περίβλημα. 
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ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΙΓΑΣ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ) 180 ΜΕΤΡΑ 

Χαρτί ρολό κουζίνας, λευκό , διπλά ενισχυμένο με διάτρηση από λευκασμένο χημικό πολτό με 
μεγάλη απορροφητικότητα που δεν θα αφήνει χνούδι και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις, θα είναι 
απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος και τα απορρυπαντικά. Συσκευασία σε πλαστικό 
περίβλημα.Μήκος 180 μετρα (εως -5%) 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ  

Δίφυλλο χαρτί υγείας αρίστης ποιότητας που να αποσυντίθεται εύκολα στο νερό (πλήρως 
υδατοδιαλυτό). Να είναι απαλό και αντοχής στη χρήση. Τα φύλλα να χωρίζονται μεταξύ τους με 
διάτρηση κατά τρόπο ώστε να είναι εύκολη η κοπή φύλλου από φύλλο. Κατά την παράδοση τα 
ρολά πρέπει να περιβάλλονται με πλαστικό περίβλημα από πολυαιθυλένιο σε τρόπο ώστε κανένα 
σημείο του χαρτιού καθαριότητας να μην παραμένει εκτεθειμένο. Η αρχή του χαρτιού να είναι 
ελαφρώς κολλημένη και η κόλλα να μην διαπερνά το υπόλοιπα φύλλα, προς εύκολη χρήση και 
αποφυγή σπατάλης. Σύνθεση: 100% λευκασμένος χημικός και θερμομηχανικός πολτός. Βάρος : 
120 γραμμαρίων περίπου (έως -5%). Θα αναγράφονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά, οι 
διαστάσεις (μήκος - πλάτος) και το βάρος 

ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΠΑΚΕΤΟ 90 ΦΥΛΛΩΝ Χαρτομάντηλα δίφυλλα, από λευκασμένο χαρτοπολτό 100%, 

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ZIK-ZAK (κιβώτιο 20x200=4000φ) Χειροπετσέτες Ζικ Ζακ περίπου 4000 φύλλων από ανθεκτικό χαρτί (κιβώτιο 20x200=4000φ) 

ΧΛΩΡΙΝΗ  4ΛΤ 
Χλώριο διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου λεπτόρρευστο,κατάλληλο για γενικό καθαρισμό και 
λεύκανση (να περιέχει τουλάχιστον 4% ενεργό χλώριο) (4 λιτρα) απλή  

ΧΛΩΡΙΝΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 1ΛΤ 
Χλώριο διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου λεπτόρρευστο,κατάλληλο για γενικό καθαρισμό και 
λεύκανση (να περιέχειτουλάχιστον 4% ενεργό χλώριο) (1 λιτρο)  αρωματική 

ΧΛΩΡΙΝΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 2ΛΤ 
Χλώριο διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου λεπτόρρευστο,κατάλληλο για γενικό καθαρισμό και 
λεύκανση (να περιέχειτουλάχιστον 4% ενεργό χλώριο) (2 λιτρα)  αρωματική 

ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 1ΛΤ 

Συμπυκνωμένο διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου, με καθαριστικές - απολυμαντικές ιδιότητες και 
περιεκτικότητα τουλάχιστον 4% κ.ο. σε ενεργό χλώριο (Na). Συσκευασία: Πλαστική φιάλη, πάνω 
στην οποία θα αναγράφονται οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας 1 λίτρο 

ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4ΛΤ 

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