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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ     Φιλιππιάδα, 25/11/2016                                                                                           
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ      ΑΡ.ΠΡΩΤ: -13897- 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΠΛ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ, Τ.Κ. 48200 
Πληροφορίες: Αθανασίου Ουρ. 
ΤΗΛ.:2683360626 
ΦΑΞ: 2683024667 
e-mail: rathan@1535.syzefxis.gov.gr 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΗΡΟΥ 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016) περί δημοσίων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών. 

2. Το εδάφιο 2 της παρ.9 και την παρ.4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 του Δημοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα. 

3. Το άρθρο 66 και την παρ.2 του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016).    
4. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 65 
και 72 του ιδίου νόμου. 

5. Το ΠΔ 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α’/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
6. Τις διατάξεις του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α/30-9-2010) «Δικαστική προστασία κατά τη 

σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 
89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 
2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 
(L 335)».    

7. Την 3/11543/26-03-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί αναδείξεως 
προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών 
τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς 
και των συνδέσμων ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. 

8. Την ανάγκη του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για την εν λόγω προμήθεια. 
9. Την από 26/8/2016 μελέτη του Δήμου Ζηρού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας, 

ευπρεπισμού & ειδών υγιεινής για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ζηρού και των 
Νομικών του Προσώπων έτους 2017.  

10. Την από 26/8/2016 τεχνική έκθεση του Δήμου Ζηρού, τη δέσμευση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ 
Συμβουλίου του Δήμου Ζηρού με την οποία δεσμεύονται οι σχετικές πιστώσεις σε βάρος 
των Κ.Α. 10-6635.017 με συνολική πίστωση 14.941,38 € του προϋπολογισμού έτους 2017. 

11. Την 153/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν: α) η 
διενέργεια της προμήθειας, β) η μελέτη του Τμήματος Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος και 
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ζηρού και οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια 
ειδών, β) η δαπάνη και γ) οι όροι του διαγωνισμού. 

 
 

 

16PROC005454304 2016-11-25



 

Σελίδα 2 από 34 
 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

Α. Τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού & ειδών 
υγιεινής για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ζηρού και των Νομικών του Προσώπων έτους 
2017 με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά ομάδα (χαμηλότερη τιμή σε ευρώ ανά ομάδα) 
(Ομάδα Α: Δήμος Ζηρού, Ομάδα Β: Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου Δήμου Ζηρού, Ομάδα Γ: 
Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Ζηρού, Ομάδα Δ: Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου 
Ζηρού), προϋπολογιζόμενης αξίας 47.393,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% που θα 
χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου και των ΝΠΔΔ, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές 
προδιαγραφές. 
 
Στοιχεία Αναθέτουσα Αρχής:  

 Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 
 Δ/νση Δημαρχείου: ΠΛ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ, Τ. Κ. 48200 
 Αρμόδιος Υπάλληλος: Αθανασίου Ουρανία 
 Τηλ.: 2683360626 
 Φαξ: 2683024667 
 E-mail: rathan@1535.syzefxis.gov.gr 

 
Υπηρεσίες υλοποίησης της σύμβασης: 

1. Επωνυμία: Δήμος Ζηρού, ΑΦΜ: 099229170, ΔΟΥ: Πρέβεζας, Διεύθυνση: Πλ. Γεννηματά, Τ.Κ.: 
48200, τηλ.:2683360626, φαξ:2683024667. Αρμόδιος υπάλληλος: Αθανασίου Ουρανία. 

2. Επωνυμία: Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου Δήμου Ζηρού, ΑΦΜ: 099229262, ΔΟΥ: 
Πρέβεζας, Διεύθυνση: Πλ. Γεννηματά, Τ.Κ.: 48200. τηλ.:2683031223, φαξ: 2683031223. 
Αρμόδιος υπάλληλος: Ντίσιος Ευάγγελος. 

3. Επωνυμία: Ν.Π.Δ.Δ. Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Ζηρού , ΑΦΜ: 099229274, ΔΟΥ:  
Πρέβεζας, Διεύθυνση: Πλ. Γεννηματά, Τ.Κ.: 48200, τηλ.:2683360635, φαξ:2683024667. 
Αρμόδιος υπάλληλος: Γούλα Ελένη 
4. Επωνυμία: Ν.Π.Δ.Δ. Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Ζηρού , ΑΦΜ: 099229286, ΔΟΥ: 

Πρέβεζας, Διεύθυνση: Πλ. Γεννηματά, Τ.Κ.: 48200, τηλ.:2683360635, φαξ:2683024667. 
Αρμόδιος υπάλληλος: Γούλα Ελένη 

 
 

 
NUTS: EL 541 
 
Β. Οι όροι του διαγωνισμού είναι οι εξής: 
 
Άρθρο 1ο : Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση της προμήθειας. 

i. Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 47.393,20 €  
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  

ii. Θα βαρύνει τις πιστώσεις : 
 Για το Δήμο Ζηρού : Κ.Α.:10-6635.017 συνολικού ποσού 14.941,38 €. 
 Για το Ν.Π.Δ.Δ Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου Δήμου Ζηρού : Κ.Α.:10-6633, 

συνολικού ποσού 12.514,82€. 
 Για το Ν.Π.Δ.Δ. Πρωτοβάθμια Σχολική  Επιτροπή Δήμου Ζηρού, συνολικού ποσού 

10.000,00€.  
 Για το Ν.Π.Δ.Δ. Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Ζηρού, συνολικού ποσού 

10.000,00 €. 
iii. Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Ζηρού και των Ν.Π.Δ.Δ. 

 
Άρθρο 2ο : Χρόνος και τόπος υποβολής των προσφορών.  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζηρού, Πλ. Γεννηματά, 
Τ.Κ. 48200,  τηλ: 2683360626, την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 10π.μ. και ώρα αποσφράγισης 
των προσφορών την 10:30 π.μ, ενώπιον των αρμοδίων γνωμοδοτικών οργάνων (επιτροπή 
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διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων) και ώρα. Οι προσφορές θα αποστέλλονται 
κατά το άρθρο 3ο  του παρόντος.  
 
Άρθρο 3ο: Τρόπος υποβολής των προσφορών. 
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης πρέπει να 
υποβάλλουν, επί αποδείξει, κλειστή έγγραφη προσφορά σε καλά σφραγισμένο φάκελο εντός της 
προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσης. Προσφορές που περιέρχονται στην 
αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο προ της εκπνοής της 
προθεσμίας που καθορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης.  
Φάκελοι (προσφορές) που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.  
Οι συμμετέχοντες θα υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του διαγωνισμού. 
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να: 

 σταλούν με συστημένη επιστολή στο Γραφείο Προμηθειών Δήμου Ζηρού, Πλ. Γεννηματά, 
48200 Φιλιππιάδα, τηλ.: 2683360626 μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα 
αποσφράγισης των προσφορών και ως τις 14.00μ.μ. ή 

 να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, μέχρι και 
την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών στην Επιτροπή Διενέργειας του 
Διαγωνισμού (αφού πάρουν αριθμό απ’ το Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Ζηρού), στο 
Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ζηρού, Πλ. Γεννηματά, 48200 Φιλιππιάδα, τηλ.: 
2683360626. Σε περίπτωση εξουσιοδοτημένης εκπροσώπησης, ο εκπροσωπών πρέπει να 
προσκομίσει στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού την εξουσιοδότηση και το Δελτίο 
Αστυνομικής του Ταυτότητας. 

 
Άρθρο 4ο: Δεκτοί στο Διαγωνισμό. 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλλοδαποί κατασκευαστές και προμηθευτές, ημεδαπά 
και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά. 
 
Άρθρο 5ο: Δικαιολογητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις 
προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που κατασκευάζουν ή εμπορεύονται είδη καθαριότητας, 
ευπρεπισμού και ειδών υγιεινής. Αυτό αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωσης 
εγγραφής του κάθε ενδιαφερόμενου προμηθευτή στο οικείο μητρώο (πιστοποιητικό 
επιμελητηρίου).  

2. Με ποινή να μην γίνει αποδεκτή, οι διαγωνιζόμενοι μαζί με την προσφορά τους πρέπει να 
υποβάλλουν στην Επιτροπή του Διαγωνισμού (άρθρο 93 του Ν.4412/2016): 
α) Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται 
ότι: 

i. Δεν υπάρχει εις βάρος της τελεσίδικη απόφαση για: α) συμμετοχή σε εγκληματική 
οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα 
συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ή ηθική αυτουργία, ή συνεργεία ή 
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας στ) παιδική εργασία και άλλες 
μορφές εμπορίας ανθρώπων ζ) σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα όπως 
ειδικότερα και αναλυτικά αυτά ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016. 

ii. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την 
ημέρα του διαγωνισμού 

iii. Δεν τελεί σε πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης, ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει 
αναστείλει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία. 

iv. Δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής της 
δραστηριότητα.  
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v. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι διαθέτει την απαιτούμενη καταλληλότητα 
για την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, δηλ. εγγραφή σε ένα από 
τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στη χώρα εγκατάστασής του( 
Βιοτεχνικό- Εμπορικό ή Βιομηχανικό επιμελητήριο). Από το εν λόγω πιστοποιητικό 
θα πρέπει να προκύπτει η εγγραφή του στο εν λόγω μητρώο και το αντικείμενο 
δραστηριότητάς του, σχετικό με αυτό της παρούσας σύμβασης. 

vi.  ‘Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και της τεχνικής περιγραφής και 
αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

β) Εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, 
υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής 
του εκπροσωπούμενου. 
γ) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης κατά περίπτωση: 

α. για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ: 
 ΦΕΚ δημοσίευσης του καταστατικού σύστασης Α.Ε. 
 ΦΕΚ δημοσίευσης του ισχύοντος καταστατικού της Α.Ε. 
 Πρακτικό του Δ.Σ. περί συμμετοχής της στο διαγωνισμό και ορισμού εκπροσώπου 

της. 
β. για διαγωνιζόμενους με μορφή ΕΠΕ: 
 ΦΕΚ δημοσίευσης του καταστατικού σύστασης ΕΠΕ 
 ΦΕΚ δημοσίευσης του ισχύοντος καταστατικού της ΕΠΕ 
 Πρακτικό του Δ.Σ. περί συμμετοχής της στο διαγωνισμό και ορισμού εκπροσώπου 

της. 
γ. για διαγωνιζόμενους ΟΕ & ΕΕ: 
 Καταστατικό σύστασης της ΟΕ & ΕΕ 
 Ισχύον καταστατικό της ΟΕ & ΕΕ 

δ. για φυσικά πρόσωπα: 
 φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.  

3. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά η προσφορά δεν θα 
αξιολογηθεί. 

4. Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισμό, περισσότερες από μία (1) εταιρείες, ή 
ένωση προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί 
άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση 
αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις 
προσφορές εκτός από μία, με την οποία θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Επίσης, δεν 
μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό για λογαριασμό του, υπάλληλος εταιρείας που 
συμμετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή και με άλλο 
τρόπο αμοιβής. 

5. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη 
δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής ή 
συμβολαιογράφου. 

6. Για τους προμηθευτές, που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, 
αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση.   

 
Άρθρο 6ο: Τιμές προσφορών – Επιβάρυνση Μειοδότη.  

1. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν α) την τιμή του προς προμήθεια υλικού ανά μονάδα 
και στην οποία θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για 
παράδοση των υπό προμήθεια ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στο 
άρθρο 20 της παρούσας διακήρυξης και β) το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό (%) στο οποίο 
υπάγεται το είδος. 

2. Η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ευρώ. Προσφορά με σε άλλα νομίσματα ή με ρήτρα, θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η τιμή μονάδος ή δεν δίδεται ενιαία ή κατά 
είδος τιμή, για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής 
αξιολόγησης. 
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4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
5. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, οι προσφορές θα 

εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό 
θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις 
σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που 
έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων στις οποίες 
επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς. 

 
 
Άρθρο 7ο : Ισχύς προσφορών 

1. Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή ανεξάρτητα από 
οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του ευρώ προς ξένα νομίσματα, για χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τριών (3) μηνών, θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζομένους να 
παρατείνει πριν από τη λήξη της, την προθεσμία κατά ανώτατο όριο τρεις (3) μήνες, χωρίς οι 
διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις, δεδομένου ότι αυτή δεν θα υπερβεί το 
ανώτατο ποσό της σύμβασης. Μετά την παρέλευση του παραπάνω χρονικού ορίου 
παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, 
αποδεχόμενος την εκ νέου παράταση ισχύος της προσφοράς. 

 
Άρθρο 8ο: Υποβολή Τεύχους Τεχνικής Περιγραφής. 

1. Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ειδικό τεύχος τεχνικής 
περιγραφής (υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»), στο οποίο θα δίδεται σαφής περιγραφή 
για το προσφερόμενο είδος, εικονογραφημένα έντυπα τεχνικών στοιχείων, πιστοποιήσεις 
διασφάλισης ποιότητας τόσο του κατασκευαστή - παραγωγού όσο και του προμηθευτή αν 
πρόκειται για διαφορετικές επιχειρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι, βεβαιώσεις, φυλλάδια και 
υπεύθυνη δήλωση για τη συμμόρφωση ή απόκλιση σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης.  
Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει: α) να είναι επώνυμα προϊόντα, με αναγραφόμενη την 
επωνυμία του κατασκευαστή επί της συσκευασίας, β) να είναι εγκεκριμένα από τον Εθνικό 
Οργανισμό Φαρμάκων (αφορά τα απολυμαντικά), γ) τα απορρυπαντικά που ταξινομούνται 
ως επικίνδυνα βάσει των επιπτώσεων τους στην υγεία ή των φυσικών τους επιπτώσεων να 
είναι καταχωρημένα  στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (ΕΜΧΠ) και δ) τα προϊόντα 
που φέρουν ημερομηνία λήξεως θα πρέπει να λήγουν μετά την 30/6/2018 (αφορά τα 
απολυμαντικά).  
Επίσης- πρόσθετα στα όσα αναφέρονται στην μελέτη του Δήμου Ζηρού και αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης- σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ.: 
30/004/000/2368/15-06-2016 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και 
Χημικών Προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους ο υποψήφιος θα πρέπει να 
καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ότι: α) η 
ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία του προϊόντος είναι σύμφωνες με τον κανονισμό 
(ΕΚ) 1272/2008, όπως ισχύει, β) το Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας (ΔΔΑ) του προϊόντος είναι 
επικαιροποιημένο και σύμφωνο με τον κανονισμό REACH (1907/2006/ΕΚ) και τον 
Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αριθ.2015/830, όπως ισχύουν και γ) έχει κατατεθεί αίτηση καταχώρησης 
του προϊόντος στο ΕΜΧΠ, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού 
CLP (Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ) όπως ισχύει. 
Οι παρασκευαστές απορρυπαντικών ή/και επιφανειοδραστικών ουσιών για απορρυπαντικά 
θα πρέπει να είναι εγκατεστημένοι εντός της Κοινότητας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 
648/2004.  

2. Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος αυτό ή υπάρχουν σ’ αυτό ασαφείς ή 
ελλιπείς τεχνικές περιγραφές, μπορεί να απορριφθεί ανάλογα με τις ελλείψεις  ή ασάφειες. 

 
Άρθρο 9ο : Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών. 
Οι προσφορές καθώς και  τα απαραίτητα έγγραφα  θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα 
είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται εις βάρος 
του προσφέροντος. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι μεταφρασμένα και επικυρωμένα επίσημα. 
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Άρθρο 10ο : Φάκελος προσφοράς. 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο. 
2. Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, μπορεί να επιφέρει ποινή 

αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς. 
3. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού μέσα σε καλά 

σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ’ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία 
γράμματα : 
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
β) Προς Δήμο Ζηρού. 
γ) Ο αριθμός της διακήρυξης. 
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 

4. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο 
προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα: 
α) Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά 
συμμετοχής (άρθρο 5 της διακήρυξης), 
β) Χωριστός καλά σφραγισμένος υποφάκελος, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου έξω απ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία 
γράμματα όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο (Άρθρο 10 
παρ.3 περ.β-ε) της παρούσας διακήρυξης. Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχονται  τα 
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (άρθρο 8 της διακήρυξης).  
γ) Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό καλά σφραγισμένο 
υποφάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου 
έξω απ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο (Άρθρο 10 παρ.3 περ.β-ε) της παρούσας 
διακήρυξης. Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται προσφορά του διαγωνιζομένου για τα 
είδη σε ευρώ του συνόλου των Ομάδων του διαγωνισμού. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται 
όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του υλικού στον 
τόπο και με τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α. Προσφορά που δίδει 
τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος, όταν ανοιχθεί θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη 
από τον προσφέροντα. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και 
αποσφραγίζει τις προσφορές, μονογράφει και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά απορρίπτεται 
όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της 
επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. 

6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 
διακήρυξης.  

7. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
8. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν την τιμή των προσφερομένων ειδών, με κρατήσεις, 

χωρίς ΦΠΑ και το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό (%), στο οποίο υπάγεται το είδος. 
9. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του προϋπολογισμού 

της μελέτης. Ο Δήμος Ζηρού διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να επιλέξει μειοδότη, με 
κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.    

 
Άρθρο 11ο :Χαρακτηρισμός πληροφοριών ως εμπιστευτικές. 
Εάν υποβάλλονται μαζί με τις προσφορές πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα τα οποία σε 
περίπτωση γνωστοποίησης σε συνδιαγωνιζόμενους ενδεχομένως να έθιγαν τα έννομα συμφέροντα 
του, είναι απαραίτητο ο προσφέρων να σημειώνει σε αυτά την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού 
χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον δεν υπάρχει η παραπάνω ένδειξη  θα μπορούν να 
λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας 
εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου  που καλύπτει τεχνικά ή 
εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. Προκειμένου να χαρακτηρισθούν οι 
πληροφορίες ως εμπιστευτικές θα πρέπει ο συμμετέχων να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση 
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θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του στην οποία θα αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 
διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 
πληροφορίας. 
 
Άρθρο 12ο: Αποσφράγιση προσφορών και αξιολόγηση προσφορών – ανακοίνωση τιμών. 

1. Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών, δημόσια, μετά τη λήξη της 
προθεσμίας παράδοσης των προσφορών (όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας 
διακήρυξης), αριθμεί τους φακέλους προσφορών με τη σειρά που επιδόθηκαν, τους 
αποσφραγίζει, μονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το 
στάδιο αυτό. Κατόπιν η Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλλαν προσφορές καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, 
το οποίο υπογράφεται από τα μέλη.  

2. Εφόσον οι συμμετέχοντες έχουν υποβάλλει τα σωστά δικαιολογητικά συμμετοχής, η 
επιτροπή αποσφραγίζει τους υποφακέλους των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, και στη συνέχεια 
μονογράφει και σφραγίζει την τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Κατόπιν η Επιτροπή 
καταχωρεί τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 
μέλη. 

3. Οι  φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται και 
αφού σφραγισθούν από την Επιτροπή  τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης 
σφραγίζεται, υπογράφεται από την Επιτροπή και φυλάσσεται προκειμένου να 
αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 
αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.  

4. Οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του ενδεικτικού προϋπολογισμού της 
προμήθειας θα απορρίπτονται ως ασύμφορες.  

5. Η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών 
και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία (1) δημόσια συνεδρίαση κατά 
την κρίση της επιτροπής. 

6. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ζηρού, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους 
συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 127 του 
Ν.4412/2016.       

 
Άρθρο 13ο : Πρόσκληση για την υποβολή των δικαιολογητικών – Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

1. Μετά την αξιολόγηση προσφορών, ο Δήμος Ζηρού θα ειδοποιήσει εγγράφως τον 
προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση και να κληθεί ως «προσωρινός 
ανάδοχος», να υποβάλλει εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα δικαιολογητικά ως αποδεικτικά στοιχεία 
για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμών του (άρθρο 5 της παρούσας διακήρυξης). Τα 
δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο και παραδίδονται στην Επιτροπή 
αξιολόγησης. 

2. Αν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι 
ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος 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 υπέβαλε αληθή ή 
ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

3. Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 
την επιτροπή αξιολόγησης και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη 
λήψη της σχετικής απόφασης κατακύρωσης.   

 
Άρθρο 14ο : Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού. 

1. Η επιτροπή αξιολόγησης με γνωμοδότηση της προς την Οικονομική Επιτροπή που 
αποφασίζει σχετικά, προτείνει: 
α. Την κατακύρωση της προμήθειας ή  
β. τη ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη του διαγωνισμού με ίδιους ή νέους 
όρους. 
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2. Η τελική απόφαση λαμβάνεται από την Οικονομική Επιτροπή, όταν η επιτροπή αξιολόγησης 
γνωμοδοτεί για: 
α. τη ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση της 
προμήθειας, 
β. τη συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων προσφορών χωρίς τροποποίηση των 
όρων, 
γ. την τελική ματαίωση της προμήθειας και επανάληψη του διαγωνισμού με νέους όρους. 

3. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη 
τιμή ανά ομάδα, εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί τις παραπάνω τεχνικές 
προδιαγραφές από την Επιτροπή Αξιολόγησης. 

 
Άρθρο 15ο : Ενστάσεις 
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής 
προμηθευτή σ’ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής : 

1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων του Δήμου 
Ζηρού, μέχρι πέντε (5) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η 
επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή 
της στην Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 

2. Κατά πράξης της Οικονομικής Επιτροπής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες 
από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στους ενδιαφερόμενους. Η επιτροπή 
αξιολόγησης ενστάσεων υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην 
Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 

3. Οι ενστάσεις κατά της νομιμότητας ή συμμετοχής διαγωνιζομένου δεν ανακόπτουν τη 
συνέχιση του διαγωνισμού, αλλά λαμβάνεται απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή μετά 
την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής αξιολόγησης. 

4. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις της, που 
αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητά τους και είναι 
δυνατή η προσβολή τους. 

5. Ο Δήμος Ζηρού υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο των 
αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής που λαμβάνονται για τις ενστάσεις. Η 
γνωστοποίηση γίνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης με 
τηλεομοιοτυπική συσκευή (fax) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με κάθε άλλο 
πρόσφορο και νόμιμο τρόπο. 

6. Η ένσταση κατατίθεται στην επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του Δήμου Ζηρού η οποία 
αποφασίζει εντός δέκα (10) ημερών.  

7. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται με την κατάθεσή της η καταβολή 
παραβόλου υπέρ του δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης, ήτοι 382,20 €. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας 
αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από την επιτροπή εξέτασης των ενστάσεων.  

 
Άρθρο 16ο: Ανακοίνωση κατακύρωσης    

1. Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, που περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία : 
α) το είδος. 
β) την ποσότητα 
γ) την τιμή 
δ) το δήμο και το νομικό πρόσωπο για το οποίο προορίζεται το υλικό. 
ε) τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές 
τροποποιήσεις των όρων αυτών. 
στ) τα στοιχεία της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση του 
διαγωνισμού. 
ζ) την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 

2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύμβασης 
που έπεται έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. 

3. Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα 
σε δέκα (10) ημέρες από ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης στο Δήμο Ζηρού και 
στα ΝΠΔΔ του Δήμου Ζηρού, για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, προσκομίζοντας 
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εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξία, χωρίς το 
Φ.Π.Α. Ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν 
την λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που αναγράφεται παραπάνω, ο χρόνος 
παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

4. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται στον 
εκπρόσωπο του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετικό 
τηλεγράφημα ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον αλλοδαπό προμηθευτή. 

 
Άρθρο 17ο: Ολοκλήρωση σύμβασης. 

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης καταρτίζεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου 
Ζηρού και τα ΝΠΔΔ του Δήμου Ζηρού σχετικές συμβάσεις που υπογράφονται και από τα 
δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

2. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα 
στοιχεία της προμήθειας ή τουλάχιστον τα εξής: 
α. τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης, 
β. τα συμβαλλόμενα μέρη, 
γ. τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα, 
δ. την τιμή, 
ε. τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών,        
στ. τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών, 
ζ. τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες, 
η. τον τρόπο επίλυσης των τυχών διαφορών, 
θ. τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας, 
ι. την παραλαβή των υλικών. 

3. Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη 
συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για 
την κατάρτισή της με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει 
όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται από τον Δήμαρχο για 
το Δήμο Ζηρού και από τους Προέδρους για τα ΝΠΔΔ ή τα νομίμως εξουσιοδοτηθέντα  από 
αυτόν πρόσωπα. 

4. Η σύμβαση θεωρείτε ότι εκτελέστηκε όταν: 
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που 
παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το 
αρμόδιο όργανο. 
β. Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά. 
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από 
τη σύμβαση.   
 ε. Ο Δήμος Ζηρού και τα ΝΠΔΔ δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν όλη την ποσότητα που 
θα αναγράφονται στις παραπάνω συμβάσεις. 
στ. Ο Δήμος Ζηρού και τα ΝΠΔΔ διατηρούν το δικαίωμα -εντός του προϋπολογισμού της 
σύμβασης- να  αλλάζουν τις ποσότητες ή τα είδη με τον εκάστοτε προμηθευτή χωρίς σε 
καμία περίπτωση αυτή η αλλαγή να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό της υπογραφόμενης 
σύμβασης. Οι αλλαγές στα είδη θα πρέπει να περιλαμβάνονται αυστηρά στη μελέτη του 
ΝΠΔΔ.  

 
Άρθρο 18ο: Εγγυήσεις 

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν απαιτείται. 
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Ο/οι προμηθευτής/τές στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να 
προσκομίσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας 
καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ που θα λήγει στις 
31/3/2017 και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και θα περιλαμβάνει τα 
στοιχεία που αναφέρει η παράγραφος 4 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016. 
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
 
 
 

 
Άρθρο 19ο: Ανωτέρα βία 
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 στο Δήμο Ζηρού τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
 
Άρθρο 20ο: Χρόνος παράδοσης υλικών 

1. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται σε πέντε (5) ημερολογιακές 
ημέρες. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται μετά από 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης 
είτε με πρωτοβουλία του Δήμου Ζηρού και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα 
από σχετικό αίτημα του προμηθευτή πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Στην 
περίπτωση παράτασης θα πρέπει να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτεροι 
λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των ειδών και δεν 
επιβάλλονται κυρώσεις. 

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

3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το Δήμο Ζηρού και τα ΝΠΔΔ, και τις αρμόδιες 
επιτροπές παραλαβής, για την ημερομηνία και την ώρα που προτίθεται να παραδώσει το 
υλικό, τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη  ημέρα νωρίτερα. 

 
Άρθρο  21ο: Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση. 

1. Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται οι 
ακόλουθες κυρώσεις: 
α. Πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση 
των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής 
αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.  
β. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζηρού, 
ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, δεν λαμβάνεται υπόψη  ο χρόνος 
που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο 
δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα ο χρόνος παράδοσης. 

2. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του 
προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

3. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα 
μέλη της ένωσης.  

 
Άρθρο 22ο: Παραλαβή υλικών.  
Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου Ζηρού και των 
Νομικών του Προσώπων. Κατά τη διαδικασία παραλαβής, όπου μπορεί να παραστεί και ο 
προμηθευτής εφόσον το επιθυμεί, θα διενεργηθεί ο ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος (έλεγχος 
προδιαγραφών). 
 
Άρθρο 23ο: Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση.    

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 
υλικών, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνώμη της επιτροπής 
αξιολόγησης, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με 
τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
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Η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συμβατικού χρόνου παράδοσης, 
σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και ο 
προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος ενώ υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης 
παράδοσης. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται 
έκπτωτος και υπόκειται τις προβλεπόμενες κυρώσεις.  

2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας 
με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο 
προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και 
αντικαταστήθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής της 
νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του 
προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την 
εκπνοή της, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία και επιβάλλεται 
πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν 
παρέλθει η προθεσμία αυτή με την παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν 
παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα ο Δήμος Ζηρού  και τα ΝΠΔΔ μπορούν να προβούν 
στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

3. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής 
αξιολόγησης μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που 
απορρίφθηκαν πριν την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να 
καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που 
απορρίφθηκε.     

 
Άρθρο 24ο: Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου. 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από 
κάθε δικαίωμα που απορρέει  από αυτήν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα  από 
γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης : α) Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει το συμφωνητικό εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην ειδική πρόσκληση β) εφόσον 
δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα υπό προμήθεια είδη στον συμβατικό χρόνο ή στον 
χρόνο παράτασης που του εδόθη σύμφωνα με το άρθρο 20 της παρούσας διακήρυξης. 
  
Άρθρο 25ο: Τρόπος πληρωμής και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου. 

Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει με την εξόφληση του 100% της 
συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών (τιμολόγια).  

 
Άρθρο 26ο: Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης. 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Ζηρού. 

2. Η περίληψη της παρούσης να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ζηρού, 
να αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. τουλάχιστον (12) δώδεκα ημέρες πριν τη διενέργειά του και 
στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζηρού (www.dimoszirou.gr). 

 
Ο Δήμαρχος Ζηρού 

 
 

Καλαντζής Νικόλαος  
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CPV:39830000-9 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ 
ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΔΑΠΑΝΗ : 

1 Καθαριστικό υγρό τζαμιών (750 ml) ΤΕΜ. 70   

2 
Καθαριστικό υγρό λεκάνης wc παπί 
(750 ml) ΤΕΜ. 70   

3 Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης (4 lt) ΤΕΜ. 70   

4 
Απολυμαντικό ειδών υγιεινής με βάση 
το χλώριο (4 lt) ΤΕΜ. 70   

5 
Απολυμαντικό υγρό λεκάνης wc 
(κεζάπ) (350 ml) ΤΕΜ. 50   

6 Καθαριστικό για άλατα (500 ml) ΤΕΜ. 20   

7 Σαπούνι χεριών υγρό (4 lt) ΤΕΜ. 30   

8 Γάντια πλαστικά (τιμή/ζεύγος) 
 

ΤΙΜΗ/ΖΕΥΓ. 50   

9 
Γάντια ελαστικά μιας χρήσης (τιμή για 
συσκ. των 100 τεμ.) 

ΤΕΜ. 
70   

10 
Σακούλα απορριμμάτων γραφείου-
τουαλέτας ( συσκ. των 40 τεμ) 

ΤΕΜ. 
250   

11 
Σακούλες απορριμμάτων γενικής 
χρήσης ( μικρές) συσκ. Των 10 τεμ. 

ΤΕΜ. 
800   

11 
Σακούλες απορριμμάτων γενικής 
χρήσης (μεσαίες) ( συσκ. των 10 τεμ) 

ΤΕΜ. 
800   

12 
Σακούλες απορριμμάτων γενικής 
χρήσης (γίγας) ( συσκ. των 10 τεμ) 

ΤΕΜ. 
800   

13 Κοντάρι ξύλινο για σκούπες ΤΕΜ. 100   
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14 Κοντάρι  αλουμινίου (τεμ.) ΤΕΜ. 150   

15 Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές(τεμ.) ΤΕΜ. 40   

16 
Σφουγγαρίστρες οικιακής χρήσης  
απλές (τεμ.) 

ΤΕΜ. 
100   

17 Σκούπες (τεμ.) ΤΕΜ. 100   

18 Σκούπα χορταρένια με κοντάρι ΤΕΜ. 50   

19 
Απορροφητική πετσέτα καθαρισμού 
ρολό 1,5 μέτρο (τιμή συσκευασίας). ΤΕΜ. 20   

20 
Κάδοι συλλογής απορριμμάτων 
εσωτερικού χώρου (τεμ.) 

ΤΕΜ. 
50   

21 Κάδοι χαρτιών υγείας  (wc) (τεμ.) ΤΕΜ. 50   

22 Πιγκάλ για wc. (τεμ.) ΤΕΜ. 20   

23 Φαράσι συλλογής απορριμμάτων (τεμ.) ΤΕΜ. 100   

24 Κουβάς σφουγγαρίσματος (τεμ.) 

ΤΕΜ. 

50   

25 Εντομοκτόνο – (300 ml) (τεμ.) ΤΕΜ. 20   

26 Κατσαριδοκτόνο– (300 ml) (τεμ.) ΤΕΜ. 20   

27 
Χαρτί υγείας δίφυλλο  (τιμή για συσκ. 
12 τεμ.) ΣΥΣΚ/ΣΙΑ. 100   

28 Χαρτί κουζίνας ρολό επαγγελματικό  ΤΕΜ. 200   

29 
Χειροπετσέτες από χαρτόνι ,τύπου ζικ 
– ζακ (4000 τεμ.)  ΚΙΒΩΤΙΟ 5   

      
   ΑΘΡΟΙΣΜΑ : 

 
 

    Φ.Π.Α. 24 % :  

     
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 

 

 
 
 

      ΟΜΑΔΑ Β: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ με περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  ΣΥΝΟΛΟ 

1. 

Σάκοι απορριμμάτων 52 χ 75 με κορδόνι (10 τεμ) 
Οι σακούλες απορριμμάτων πρέπει να είναι 
πλαστικές βαριάς χρήσης, στις διαστάσεις που 
αναγράφονται. 

500 τεμ   

2. 

Σάκοι απορριμμάτων 70χ 100/Kgr 
Οι σακούλες απορριμμάτων πρέπει να είναι 
πλαστικές βαριάς χρήσης, στις διαστάσεις που 
αναγράφονται. 

180 τεμ   

3. 

Σακούλες απορριμμάτων 120χ 150/Kgr 
Οι σακούλες απορριμμάτων πρέπει να είναι 
πλαστικές βαριάς χρήσης, στις διαστάσεις που 
αναγράφονται. 

20 τεμ   

4. 

Σακούλες απορριμμάτων γραφείου 50 χ 50 / Kgr Οι σακούλες 
απορριμμάτων πρέπει να είναι πλαστικές, (αυτό 
βιοδιασπώμενες, στις διαστάσεις που αναγράφονται. 
Πρόκειται για έναν ειδικό τύπο σάκου, οι οποίοι απορροφώνται 
από το περιβάλλον μετατρεπόμενοι σε λίπασμα χωρίς εκλύσεις 
διοξινών και άλλων βλαβερών ουσιών. 

100 τεμ   
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Α/Α ΕΙΔΟΣ με περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  ΣΥΝΟΛΟ 

5.     

6. 

Χλωρίνη κανονική 4 It / τεμ. 
Λευκαντικό, καθαριστικό με βάση το χλώριο, ειδικό για 
πλακάκια, είδη υγιεινής, νεροχύτες και σ' όλες τις εσωτερικές 
επιφάνειες ενός χώρου. Είναι σε υγρή μορφή(όχι παχύρευστη). 

10 τεμ   

7. 

Χλωρίνη παχύρευστη 4lt / τεμ. 
Λευκαντικό, καθαριστικό με βάση το χλώριο, ειδικό για 
πλακάκια, είδη υγιεινής, νεροχύτες και σ' όλες τις εσωτερικές 
επιφάνειες ενός χώρου. Είναι σε υγρή μορφή(παχύρευστη). 

70 τεμ.   

8. 

Υγρό καθαρισμού δαπέδων -γενικής χρήσης με Ι άρωμα (4lt) / 
τεμ. 
Ρευστό καθαριστικό, μικροβιοκτόνο ειδικό για επαγγελματίες, 
ισχυρό για να καθαρίζει σε βάθος, χωρίς ξέβγαλμα, για την 
καταπολέμηση των μικροβίων και δυσάρεστων οσμών. Να 
φέρει σήμανση CE. 

30 τεμ   

     

9. 
Κρεμοσάπουνο χεριών (4lt) / τεμ. Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών 
με ουδέτερο ΡΗ, κατάλληλο για την καθημερινή φροντίδα, 
προστασία και ενυδάτωση της επιδερμίδας. Να 

30 τεμ   

 διατίθεται σε οικονομική συσκευασία των τεσσάρων(4) Ι 
λίτρων. Να φέρει σήμανση CE.    

10. 

Κρεμοσάπουνο χεριών υγρό σε συσκευασία 500ml με Ι αντλία / 
τεμ. 
Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών με ουδέτερο ΡΗ, κατάλληλο για 
την καθημερινή φροντίδα, προστασία και ενυδάτωση της 
επιδερμίδας. Να διατίθεται σε συσκευασία 500 ml με αντλία. Να 
φέρει σήμανση CE. 

10 τεμ   

11. 

Υγρό καθαρισμού τζαμιών (ψεκαστ. 750 ml) / τεμ. Συσκευασία 
750 ml με σύστημα ψεκασμού από υγρό καθαριστικό για 
γυάλινες και λείες επιφάνειες, με δράση κατά της σκόνης, της 
βροχής και της ρύπανσης. 

40 τεμ   

12. 

Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε μορφή gel 600ml / Ι τεμ. 
με αντλία 
Ήπιο αντισηπτικό, βοηθά με δραστικό τρόπο στη μείωση των 
ιών που μεταδίδονται κυρίως μέσω των χεριών. 

20 τεμ   

13. 

Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε μορφή gel 4 It / Ι τεμ. 
Ήπιο αντισηπτικό, βοηθά με δραστικό τρόπο στη μείωση των 
ιών που μεταδίδονται κυρίως μέσω των χεριών και 
χρησιμοποιείτε για την συμπλήρωση των δοχείων του πεδίου 
11. 

2 τεμ   

14. 

Καθαριστικό λεκάνης (παπί) 750gr / τεμ. Καθαριστικό λεκάνης, 
μη διαβρωτικό, όξινο, ειδικό για την απομάκρυνση του πουρί 
και των συσσωρεμένων αλάτων, για την καταπολέμηση των 
μικροβίων και των δυσάρεστων οσμών. Να φέρει σήμανση CE. 

100 τεμ   

15. 
Υγρό καθαριστικό πιάτων 4lt / τεμ. Ρευστό καθαριστικό για τα 
πιάτα, σε συσκευασία των 4 λίτρα μικροβιοκτόνο, για την 
καταπολέμηση των μικροβίων και δυσάρεστων οσμών. 

20 τεμ   

16. 
Σκούπες μονές ενισχυμένες με τρίχα 7εκ.4 σειρών / Ι τεμ. 
Σκούπες επαγγελματικές ενισχυμένες ειδικές για χρήση σε 
οδοστρώματα και πλακόστρωτα 

6   

17. 
Σκούπες εσωτερικού χώρου με τρίχα 7 εκ. 4 σειρών / Ι τεμ. 
Σκούπες επαγγελματικές ειδικές για χρήση σε εσωτερικούς 
χώρους. 

12   

18. 
Σφουγγαρίστρες τύπου Vetex / τεμ. 
Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές τύπου Vetex, ειδικές 
για χρήση σε μεγάλες επιφάνειες 

20   

19. 

Φαράσια πλαστικά με λάστιχο και κοντάρι / τεμ. Φαράσια 
πλαστικά με λάστιχο και κοντάρι επαγγελματικής χρήσης ειδικά 
για χρήση από τους οδοκαθαριστές. Το κοντάρι να είναι μήκους 
80 εκατοστών. 

8   

20. 
Κοντάρι ξύλινο / τεμ. 
Κοντάρι ξύλινο μήκους 120 εκατοστών, ειδικό για την 
εφαρμογή στις σκούπες και στις σφουγγαρίστρες 

5   
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Α/Α ΕΙΔΟΣ με περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  ΣΥΝΟΛΟ 

21. Μωρομάντηλα συσκευασίας (( σακουλάκι 72 τεμ ) 500 τεμ   

     

22. 

Σφουγγάρια για πλύσιμο σκευών διάστασης 15X10 Ι εκατοστών 
το καθένα / τεμ. 
Σφουγγάρια για το πλύσιμο σκευών εξαιρετικής αντοχής με 
σκληρή και μαλακή επιφάνεια για την καταπολέμηση μικροβίων 
που να μην αφήνει ίχνη υλικού κατά τη χρήση του. 

20   

23. 

Απορροφητική πετσέτα καθαρισμού τύπου vetex ή Ι παρόμοιο 
σε ρολό 1,5 μέτρου / τεμ. Απορροφητική πετσέτα καθαρισμού 
τύπου vetex ή παρόμοιο σε ρολό 1,5 μέτρου. Να έχει υψηλή 
απορροφητικότητα και να στεγνώνει γρήγορα. 

20   

24. 

Γάντια ελαστικά μιας χρήσης σε κουτί που περιέχει 100 Ι 
τεμάχια / κουτί. 
Πεδίο χρήσης για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή 
μικροοργανισμών. Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 
εκατοστά. Κατασκευή από νιτρίλιο. Δεν έχουν σημασία οι 
μηχανικές αντοχές. Να διατίθενται σε συσκευασία σε κουτιά 
που το καθένα περιέχει 100. Να φέρει σήμανση CE.Μεγέθη L-
XL. Εξωτερικά η κάθε συσκευασία να αναγράφει κωδικό 
προϊόντος, έτος κατασκευής και εικονόσημα προστασίες από 
χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς. 

200 τεμ   

25. 
Γάντια πλαστικά κουζίνας, το ζεύγος Γάντια πλαστικά κουζίνας 
επαγγελματικής χρήσης, ειδικά για την φύλαξη των χεριών από 
την χρήση απορρυπαντικών και υγρών καθαρισμού . 

10 τεμ   

26. Γάντια ελαστικά μιάς χρήσεως 100 Ι τεμάχια / κουτί 200 τεμ   

27. 

Κοντάρι τηλεσκοπικό αλουμινίου, κλειστό 1,60 μέτρου Ι και 
ανοιγμένο έως 3,00 μέτρα / τεμ. Κοντάρι τηλεσκοπικού 
αλουμινίου κλειστό 1,60 μέτρου και ανοιγόμενο 3,00 μέτρα 
περίπου 

5 τεμ   

28. 
Πανί καθαρισμού από μικροΐνες / τεμ. 
Πανί από μικροΐνες για καθαρισμό επιφανειών 
επίπλων και άλλων σκευών γραφείου 

10 τεμ   

29. 

Χαρτί κουζίνας Ρολό 
Χαρτί ρολό κουζίνας, λευκό του ενός κιλού, 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 από 800 έως1000 
γρ. 

60 τεμ   

30. Χαρτομάντηλα (80 διπλά φύλλα/2ply) 10 τεμ   

31. Σιδερόπανο 3 τεμ   

32. 
Χαρτί υγείας 40 ρολλών/τεμάχιο. 
Χαρτί υγείας 40 ρολλών χαρτιού υγείας, μη 
ανακυκλωμένο, δίφυλλο, γκοφρέ από καθαρή 

50 τεμ   

 χαρτομάζα.    

33. 
Σετ πιγκάλ (βουρτσάκι) μπάνιου με βάση / σετ Πιγκάλ 
(βουρτσάκι) μπάνιου με βάση, πλαστικό, κλειστό. Να είναι σε 
λευκό χρώμα με λαβή. 

8 τεμ   

34. Χαρτοδοχείο WC, με μηχανισμό ποδομοχλού για το άνοιγμα 
καπακιού και εσωτερικό πλαστικό κάδο, περίπου 35lt /τεμ 8 τεμ   

35. Παρκετέζα με βάση (60cm) 3   

36 Πλαστικά ποτηράκια μιας χρήσεως (συσκευασία των 50 τμχ) 
λευκά 200 τεμ   

37 Πλαστικά ποτηράκια μεγάλα μιας χρήσεως (συσκευασία των 20 
τμχ) λευκά 200 τεμ   

38 Πλαστικά πιατάκια μικρά ( συσκευασία 20 τεμ) 100 τεμ   

39 Πλαστικά πιατάκια μεγάλα ( συσκευασία 20 τεμ) 100 τεμ   
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Α/Α ΕΙΔΟΣ με περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  ΣΥΝΟΛΟ 

40 Τάπερ αλουμινίου μιας χρήσεως με καπάκι ( συσκευασία 60 
τεμ ) 30 τεμ   

41 Καλαμάκια ροφήματος (συσκευασία 100 ) 8 τεμ   
42 Σακούλες (polybag )συσκευασία μεσαία 15 τεμ   
43 Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων (4lit) 15 τεμ   
44 Γυαλιστικό πλυντηρίου πιάτων (4lit) 3 τεμ   

45 Αλάτι πλυντηρίου πιάτων (1 kgr) 5 τεμ   

46 Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων (20 kgr) 4 τεμ   

47 Αποσκληρυντικό πλυντηρίου ρούχων 2 τεμ   
48 Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων(4lit) 10 τεμ   

49 Καθαριστικό χαλιών(1 lt) 2 τεμ   

50 Αντισηπτικό υγρό τύπου (DETTOL)γενικής χρήσεως (500ml) 50 τεμ   

51 Αντισηπτικό υγρό τύπου (DETTOL) για λίπη κουζίνας 5 τεμ   

52 Σύρμα ανοξείδωτο πιάτων (60gr) 30 τεμ   
53 Χαρτοπετσέτες εστιατορίου ( συσκευασία )(750 τεμ) 20 τεμ   

54 Αλουμινόχαρτο ( 100 μ. ) 8 τεμ   

55 Λαδόκολλα 2 τεμ   

56 Βαμβάκι 10 τεμ   

57 Οινόπνευμα καθαρό 5 τεμ   

58 Λευκαντικό ρούχων (10kgr) 8 τεμ   

59 Αποφρακτικό σωλήνων 800(ml) 5 τεμ   

60 Αεροζόλ 10 τεμ   
61 Υδροχλωρικό οξύ 20 τεμ   

62 Κουβάς σφουγγαρίσματος 10 τεμ   

63 Επαγγελματικές σφουγγαρίστρες 10 τεμ   
64 Επαγγελματικός κουβάς σφουγγαρίσματος (25lit) 3 τεμ   

65 Κουβάς κουζίνας με ποδόμακτρο (35lit) 4 τεμ   

66 Απλώστρες ρούχων αλουμινίου 3 τεμ   

67 Μανταλάκια (συσκευασία 24 τεμ ) 10 τεμ   

68 Λάστιχο καθαρισμού τζαμιών 8 τεμ   

69 Δαγκάνα σφουγγαρίστρας επαγγελματικής 10   
    ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    
        Φ.Π.Α.     
   ΣΥΝΟΛΟ     
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ΟΜΑΔΑ Γ: 1ο ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 
 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ 
ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΔΑΠΑΝΗ : 

1 Καθαριστικό υγρό τζαμιών (750 ml) ΤΕΜ. 70   

2 
Καθαριστικό υγρό λεκάνης wc παπί 
(750 ml) ΤΕΜ. 70   

3 Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης (4 lt) ΤΕΜ. 70   

4 
Απολυμαντικό ειδών υγιεινής με βάση 
το χλώριο (4 lt) ΤΕΜ. 70   

5 
Απολυμαντικό υγρό λεκάνης wc 
(κεζάπ) (350 ml) ΤΕΜ. 50   

6 Καθαριστικό για άλατα (500 ml) ΤΕΜ. 20   

7 Σαπούνι χεριών υγρό (4 lt) ΤΕΜ. 30   

8 Γάντια πλαστικά (τιμή/ζεύγος) 
 

ΤΙΜΗ/ΖΕΥΓ. 50   

9 
Γάντια ελαστικά μιας χρήσης (τιμή για 
συσκ. των 100 τεμ.) 

ΤΕΜ. 
70   

10 
Σακούλα απορριμμάτων γραφείου-
τουαλέτας ( συσκ. των 40 τεμ) 

ΤΕΜ. 
250   

11 
Σακούλες απορριμμάτων γενικής 
χρήσης (μεσαίες) ( συσκ. των 10 τεμ) 

ΤΕΜ. 
400   

12 
Σακούλες απορριμμάτων γενικής 
χρήσης (γίγας) ( συσκ. των 10 τεμ) 

ΤΕΜ. 
400   

13 Κοντάρι ξύλινο για σκούπες ΤΕΜ. 40   

14 Κοντάρι  αλουμινίου (τεμ.) ΤΕΜ. 80   

15 Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές(τεμ.) ΤΕΜ. 20   

16 
Σφουγγαρίστρες οικιακής χρήσης  
απλές (τεμ.) 

ΤΕΜ. 
100   

17 Σκούπες (τεμ.) ΤΕΜ. 50   

18 Σκούπα χορταρένια με κοντάρι ΤΕΜ. 20   

19 
Απορροφητική πετσέτα καθαρισμού 
ρολό 1,5 μέτρο (τιμή συσκευασίας). ΤΕΜ. 20   

20 
Κάδοι συλλογής απορριμμάτων 
εσωτερικού χώρου (τεμ.) 

ΤΕΜ. 
50   

21 Κάδοι χαρτιών υγείας  (wc) (τεμ.) ΤΕΜ. 50   

22 Πιγκάλ για wc. (τεμ.) ΤΕΜ. 20   

23 Φαράσι συλλογής απορριμμάτων (τεμ.) ΤΕΜ. 70   

24 Κουβάς σφουγγαρίσματος (τεμ.) 

ΤΕΜ. 

50   

25 Εντομοκτόνο – (300 ml) (τεμ.) ΤΕΜ. 20   

26 Κατσαριδοκτόνο– (300 ml) (τεμ.) ΤΕΜ. 20   

27 
Χαρτί υγείας δίφυλλο  (τιμή για συσκ. 
12 τεμ.) ΣΥΣΚ/ΣΙΑ. 100   

28 Χαρτί κουζίνας ρολό επαγγελματικό  ΤΕΜ. 200   
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Σελίδα 19 από 34 
 

 

29 
Χειροπετσέτες από χαρτόνι ,τύπου ζικ 
– ζακ (4000 τεμ.)  ΚΙΒΩΤΙΟ 5   

      
   ΑΘΡΟΙΣΜΑ : 

 
 

    Φ.Π.Α. 24% :  

     
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 

 

 
ΟΜΑΔΑ Δ: 2ο ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ 
ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΔΑΠΑΝΗ  

1 Καθαριστικό υγρό τζαμιών (750 ml) ΤΕΜ. 70   

2 
Καθαριστικό υγρό λεκάνης wc παπί 
(750 ml) ΤΕΜ. 70   

3 Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης (4 lt) ΤΕΜ. 70   

4 
Απολυμαντικό ειδών υγιεινής με βάση 
το χλώριο (4 lt) ΤΕΜ. 70   

5 
Απολυμαντικό υγρό λεκάνης wc 
(κεζάπ) (350 ml) ΤΕΜ. 50   

6 Καθαριστικό για άλατα (500 ml) ΤΕΜ. 20   

7 Σαπούνι χεριών υγρό (4 lt) ΤΕΜ. 30   

8 Γάντια πλαστικά (τιμή/ζεύγος) 
 

ΤΙΜΗ/ΖΕΥΓ. 50   

9 
Γάντια ελαστικά μιας χρήσης (τιμή για 
συσκ. των 100 τεμ.) 

ΤΕΜ. 
70   

10 
Σακούλα απορριμμάτων γραφείου-
τουαλέτας ( συσκ. των 40 τεμ) 

ΤΕΜ. 
250   

11 
Σακούλες απορριμμάτων γενικής 
χρήσης (μεσαίες) ( συσκ. των 10 τεμ) 

ΤΕΜ. 
400   

12 
Σακούλες απορριμμάτων γενικής 
χρήσης (γίγας) ( συσκ. των 10 τεμ) 

ΤΕΜ. 
400   

13 Κοντάρι ξύλινο για σκούπες ΤΕΜ. 40   

14 Κοντάρι  αλουμινίου (τεμ.) ΤΕΜ. 80   

15 Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές(τεμ.) ΤΕΜ. 20   

16 
Σφουγγαρίστρες οικιακής χρήσης  
απλές (τεμ.) 

ΤΕΜ. 
100   

17 Σκούπες (τεμ.) ΤΕΜ. 50   

18 Σκούπα χορταρένια με κοντάρι ΤΕΜ. 20   

19 
Απορροφητική πετσέτα καθαρισμού 
ρολό 1,5 μέτρο (τιμή συσκευασίας). ΤΕΜ. 20   

20 
Κάδοι συλλογής απορριμμάτων 
εσωτερικού χώρου (τεμ.) 

ΤΕΜ. 
50   

21 Κάδοι χαρτιών υγείας  (wc) (τεμ.) ΤΕΜ. 50   

22 Πιγκάλ για wc. (τεμ.) ΤΕΜ. 20   

23 Φαράσι συλλογής απορριμμάτων (τεμ.) ΤΕΜ. 70   
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Σελίδα 20 από 34 
 

 

24 Κουβάς σφουγγαρίσματος (τεμ.) 

ΤΕΜ. 

50   

25 Εντομοκτόνο – (300 ml) (τεμ.) ΤΕΜ. 20   

26 Κατσαριδοκτόνο– (300 ml) (τεμ.) ΤΕΜ. 20   

27 
Χαρτί υγείας δίφυλλο  (τιμή για συσκ. 
12 τεμ.) ΣΥΣΚ/ΣΙΑ. 100   

28 Χαρτί κουζίνας ρολό επαγγελματικό  ΤΕΜ. 200   

29 
Χειροπετσέτες από χαρτόνι ,τύπου ζικ 
– ζακ (4000 τεμ.)  ΚΙΒΩΤΙΟ 5   

      
   ΑΘΡΟΙΣΜΑ : 

 
 

    Φ.Π.Α. 24% :  

     
ΣΥΝΟΛΟ : 

 

     
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  : 

 

 
 

 
 

Φιλιππιάδα,       /      /2016 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

(Υπογραφή και Σφραγίδα) 
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Σελίδα 21 από 34 
 

 

 

           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ     Φιλιππιάδα, ……/11/2016                                                                                                                                                                                                                     
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ      ΑΡ.ΠΡΩΤ: -……….. 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΠΛ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ, Τ.Κ. 48200 
Πληροφορίες: Αθανασίου Ουρ. 
ΤΗΛ.:2683360626 
ΦΑΞ: 2683024667 
e-mail: rathan@1535.syzefxis.gov.gr 
 
 

   
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο Δήμαρχος Ζηρού, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας ειδών καθαριότητας, 

ευπρεπισμού & ειδών υγιεινής για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ζηρού και των Νομικών 

του Προσώπων  (ΝΠΔΔ Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου Δήμου Ζηρού, Πρωτοβάθμια Σχολική 

Επιτροπή Δήμου Ζηρού και Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Ζηρού) έτους 2017 με 

σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή σε ευρώ) του συνόλου του διαγωνισμού, ήτοι και των 

τεσσάρων ομάδων, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές.  

Η προϋπολογιζόμενη για την προμήθεια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 47.393,20 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς έτους 2017 του Δήμου 

Ζηρού και των Νομικών του Προσώπων. 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ζηρού, στη Φιλιππιάδα Πρέβεζας, 

την …………. Νοεμβρίου 2016 και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών 10:00 π.μ. ενώπιον της 

αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ζηρού, και στο τηλέφωνο 2683360626 

(αρμόδια υπάλληλος Αθανασίου Ουρανία) και στον διαδικτυακό τόπο http://www.dimoszirou.gr  του 

Δήμου Ζηρού. 

 

Ο Δήμαρχος Ζηρού 
 
 

Καλαντζής Νικόλαος  
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Σελίδα 22 από 34 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Μελέτη 
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Σελίδα 23 από 34 
 

 

 

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ       
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ       
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΠΛ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ, Τ.Κ. 48200 
Πληροφορίες: Αθανασίου Ουρ. 
ΤΗΛ.:2683360626 
ΦΑΞ: 2683024667 
e-mail: rathan@1535.syzefxis.gov.gr 

 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ Α. ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ: 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ –ΧΑΡΤΙΚΑ- ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
CPV:39830000-9 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΤΙΜΗ/ 
ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΔΑΠΑΝΗ : 

1 Καθαριστικό υγρό τζαμιών (750 ml) ΤΕΜ. 70 2,20 154 

2 
Καθαριστικό υγρό λεκάνης wc παπί 
(750 ml) ΤΕΜ. 70 1,70 119 

3 Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης (4 lt) ΤΕΜ. 70 4,10 287 

4 
Απολυμαντικό ειδών υγιεινής με βάση 
το χλώριο (4 lt) ΤΕΜ. 70 6,00 420 

5 
Απολυμαντικό υγρό λεκάνης wc 
(κεζάπ) (350 ml) ΤΕΜ. 50 0,50 25 

6 Καθαριστικό για άλατα (500 ml) ΤΕΜ. 20 2,50 50 

7 Σαπούνι χεριών υγρό (4 lt) ΤΕΜ. 30 6,00 180 

8 Γάντια πλαστικά (τιμή/ζεύγος) 
 

ΤΙΜΗ/ΖΕΥΓ. 50 2,30 115 

9 
Γάντια ελαστικά μιας χρήσης (τιμή για 
συσκ. των 100 τεμ.) 

ΤΕΜ. 
70 5,60 392 

10 
Σακούλα απορριμμάτων γραφείου-
τουαλέτας ( συσκ. των 40 τεμ) 

ΤΕΜ. 
250 1,45 362,5 

11 
Σακούλες απορριμμάτων γενικής 
χρήσης ( μικρές) συσκ. Των 10 τεμ. 

ΤΕΜ. 
800 1,50 1200 

11 
Σακούλες απορριμμάτων γενικής 
χρήσης (μεσαίες) ( συσκ. των 10 τεμ) 

ΤΕΜ. 
800 2,00 1600 

12 
Σακούλες απορριμμάτων γενικής 
χρήσης (γίγας) ( συσκ. των 10 τεμ) 

ΤΕΜ. 
800 2,50 2000 

13 Κοντάρι ξύλινο για σκούπες ΤΕΜ. 100 1,50 150 

14 Κοντάρι  αλουμινίου (τεμ.) ΤΕΜ. 150 5,00 750 

15 Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές(τεμ.) ΤΕΜ. 40 7,50 300 

16 
Σφουγγαρίστρες οικιακής χρήσης  
απλές (τεμ.) 

ΤΕΜ. 
100 2,50 250 
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Σελίδα 24 από 34 
 

 

17 Σκούπες (τεμ.) ΤΕΜ. 100 3,00 300 

18 Σκούπα χορταρένια με κοντάρι ΤΕΜ. 50 6,00 300 

19 
Απορροφητική πετσέτα καθαρισμού 
ρολό 1,5 μέτρο (τιμή συσκευασίας). ΤΕΜ. 20 4,00 80 

20 
Κάδοι συλλογής απορριμμάτων 
εσωτερικού χώρου (τεμ.) 

ΤΕΜ. 
50 13,00 650 

21 Κάδοι χαρτιών υγείας  (wc) (τεμ.) ΤΕΜ. 50 6,00 300 

22 Πιγκάλ για wc. (τεμ.) ΤΕΜ. 20 3,50 70 

23 Φαράσι συλλογής απορριμμάτων (τεμ.) ΤΕΜ. 100 3,00 300 

24 Κουβάς σφουγγαρίσματος (τεμ.) 

ΤΕΜ. 

50 6,00 300 

25 Εντομοκτόνο – (300 ml) (τεμ.) ΤΕΜ. 20 2,50 50 

26 Κατσαριδοκτόνο– (300 ml) (τεμ.) ΤΕΜ. 20 3,00 60 

27 
Χαρτί υγείας δίφυλλο  (τιμή για συσκ. 
12 τεμ.) ΣΥΣΚ/ΣΙΑ. 100 6,00 600 

28 Χαρτί κουζίνας ρολό επαγγελματικό  ΤΕΜ. 200 3,00 600 

29 
Χειροπετσέτες από χαρτόνι ,τύπου ζικ 
– ζακ (4000 τεμ.)  ΚΙΒΩΤΙΟ 5 17,00 85 

      
   ΑΘΡΟΙΣΜΑ : 

 
12049,50 

    Φ.Π.Α. 24 % : 2891,88 

     
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 

14.941,38 

 
 
 

      ΟΜΑΔΑ Β: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ με περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΑΤΑ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣ

Η 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. 

Σάκοι απορριμμάτων 52 χ 75 με κορδόνι (10 τεμ) 
Οι σακούλες απορριμμάτων πρέπει να είναι 
πλαστικές βαριάς χρήσης, στις διαστάσεις που 
αναγράφονται. 

500 τεμ 1,90€ 950,00 

2. 

Σάκοι απορριμμάτων 70χ 100/Kgr 
Οι σακούλες απορριμμάτων πρέπει να είναι 
πλαστικές βαριάς χρήσης, στις διαστάσεις που 
αναγράφονται. 

180 τεμ 1,90€ 342,00 

3. 

Σακούλες απορριμμάτων 120χ 150/Kgr 
Οι σακούλες απορριμμάτων πρέπει να είναι 
πλαστικές βαριάς χρήσης, στις διαστάσεις που 
αναγράφονται. 

20 τεμ 1,90€ 38,00 

4. 

Σακούλες απορριμμάτων γραφείου 50 χ 50 / Kgr Οι σακούλες 
απορριμμάτων πρέπει να είναι πλαστικές, (αυτό 
βιοδιασπώμενες, στις διαστάσεις που αναγράφονται. 
Πρόκειται για έναν ειδικό τύπο σάκου, οι οποίοι απορροφώνται 
από το περιβάλλον μετατρεπόμενοι σε λίπασμα χωρίς εκλύσεις 
διοξινών και άλλων βλαβερών ουσιών. 

100 τεμ 2,25€ 225,00 

5.     
6. Χλωρίνη κανονική 4 It / τεμ. 10 τεμ 3,50€ 35,00 
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Σελίδα 25 από 34 
 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ με περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΑΤΑ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣ

Η 

ΣΥΝΟΛΟ 

Λευκαντικό, καθαριστικό με βάση το χλώριο, ειδικό για 
πλακάκια, είδη υγιεινής, νεροχύτες και σ' όλες τις εσωτερικές 
επιφάνειες ενός χώρου. Είναι σε υγρή μορφή(όχι παχύρευστη). 

7. 

Χλωρίνη παχύρευστη 4lt / τεμ. 
Λευκαντικό, καθαριστικό με βάση το χλώριο, ειδικό για 
πλακάκια, είδη υγιεινής, νεροχύτες και σ' όλες τις εσωτερικές 
επιφάνειες ενός χώρου. Είναι σε υγρή μορφή(παχύρευστη). 

70 τεμ. 3,50€ 245,00 

8. 

Υγρό καθαρισμού δαπέδων -γενικής χρήσης με Ι άρωμα (4lt) / 
τεμ. 
Ρευστό καθαριστικό, μικροβιοκτόνο ειδικό για επαγγελματίες, 
ισχυρό για να καθαρίζει σε βάθος, χωρίς ξέβγαλμα, για την 
καταπολέμηση των μικροβίων και δυσάρεστων οσμών. Να 
φέρει σήμανση CE. 

30 τεμ 4,50€ 135,00 

     

9. 
Κρεμοσάπουνο χεριών (4lt) / τεμ. Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών 
με ουδέτερο ΡΗ, κατάλληλο για την καθημερινή φροντίδα, 
προστασία και ενυδάτωση της επιδερμίδας. Να 

30 τεμ 5,00€ 150,00 

 διατίθεται σε οικονομική συσκευασία των τεσσάρων(4) Ι 
λίτρων. Να φέρει σήμανση CE.    

10. 

Κρεμοσάπουνο χεριών υγρό σε συσκευασία 500ml με Ι αντλία / 
τεμ. 
Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών με ουδέτερο ΡΗ, κατάλληλο για 
την καθημερινή φροντίδα, προστασία και ενυδάτωση της 
επιδερμίδας. Να διατίθεται σε συσκευασία 500 ml με αντλία. Να 
φέρει σήμανση CE. 

10 τεμ 1,50€ 15,00 

11. 

Υγρό καθαρισμού τζαμιών (ψεκαστ. 750 ml) / τεμ. Συσκευασία 
750 ml με σύστημα ψεκασμού από υγρό καθαριστικό για 
γυάλινες και λείες επιφάνειες, με δράση κατά της σκόνης, της 
βροχής και της ρύπανσης. 

40 τεμ 2,00€ 80,00 

12. 

Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε μορφή gel 600ml / Ι τεμ. 
με αντλία 
Ήπιο αντισηπτικό, βοηθά με δραστικό τρόπο στη μείωση των 
ιών που μεταδίδονται κυρίως μέσω των χεριών. 

20 τεμ 8,00€ 160,00 

13. 

Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε μορφή gel 4 It / Ι τεμ. 
Ήπιο αντισηπτικό, βοηθά με δραστικό τρόπο στη μείωση των 
ιών που μεταδίδονται κυρίως μέσω των χεριών και 
χρησιμοποιείτε για την συμπλήρωση των δοχείων του πεδίου 
11. 

2 τεμ 25,00€ 50,00 

14. 

Καθαριστικό λεκάνης (παπί) 750gr / τεμ. Καθαριστικό λεκάνης, 
μη διαβρωτικό, όξινο, ειδικό για την απομάκρυνση του πουρί 
και των συσσωρεμένων αλάτων, για την καταπολέμηση των 
μικροβίων και των δυσάρεστων οσμών. Να φέρει σήμανση CE. 

100 τεμ 1,50€ 150,00 

15. 
Υγρό καθαριστικό πιάτων 4lt / τεμ. Ρευστό καθαριστικό για τα 
πιάτα, σε συσκευασία των 4 λίτρα μικροβιοκτόνο, για την 
καταπολέμηση των μικροβίων και δυσάρεστων οσμών. 

20 τεμ 5,00€ 100,00 

16. 
Σκούπες μονές ενισχυμένες με τρίχα 7εκ.4 σειρών / Ι τεμ. 
Σκούπες επαγγελματικές ενισχυμένες ειδικές για χρήση σε 
οδοστρώματα και πλακόστρωτα 

6 3,00€ 18,00 

17. 
Σκούπες εσωτερικού χώρου με τρίχα 7 εκ. 4 σειρών / Ι τεμ. 
Σκούπες επαγγελματικές ειδικές για χρήση σε εσωτερικούς 
χώρους. 

12 2,40€ 28,80 

18. 
Σφουγγαρίστρες τύπου Vetex / τεμ. 
Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές τύπου Vetex, ειδικές 
για χρήση σε μεγάλες επιφάνειες 

20 2,00€ 40,00 

19. 

Φαράσια πλαστικά με λάστιχο και κοντάρι / τεμ. Φαράσια 
πλαστικά με λάστιχο και κοντάρι επαγγελματικής χρήσης ειδικά 
για χρήση από τους οδοκαθαριστές. Το κοντάρι να είναι μήκους 
80 εκατοστών. 

8 3,50€ 28,00 

20. 
Κοντάρι ξύλινο / τεμ. 
Κοντάρι ξύλινο μήκους 120 εκατοστών, ειδικό για την 
εφαρμογή στις σκούπες και στις σφουγγαρίστρες 

5 1,20€ 6,00 
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Σελίδα 26 από 34 
 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ με περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΑΤΑ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣ

Η 

ΣΥΝΟΛΟ 

21. Μωρομάντηλα συσκευασίας (( σακουλάκι 72 τεμ ) 500 τεμ 4 € 2.000,00 

     

22. 

Σφουγγάρια για πλύσιμο σκευών διάστασης 15X10 Ι εκατοστών 
το καθένα / τεμ. 
Σφουγγάρια για το πλύσιμο σκευών εξαιρετικής αντοχής με 
σκληρή και μαλακή επιφάνεια για την καταπολέμηση μικροβίων 
που να μην αφήνει ίχνη υλικού κατά τη χρήση του. 

20 0,80€ 16,00 

23. 

Απορροφητική πετσέτα καθαρισμού τύπου vetex ή Ι παρόμοιο 
σε ρολό 1,5 μέτρου / τεμ. Απορροφητική πετσέτα καθαρισμού 
τύπου vetex ή παρόμοιο σε ρολό 1,5 μέτρου. Να έχει υψηλή 
απορροφητικότητα και να στεγνώνει γρήγορα. 

20 3,00€ 6,00 

24. 

Γάντια ελαστικά μιας χρήσης σε κουτί που περιέχει 100 Ι 
τεμάχια / κουτί. 
Πεδίο χρήσης για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή 
μικροοργανισμών. Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 
εκατοστά. Κατασκευή από νιτρίλιο. Δεν έχουν σημασία οι 
μηχανικές αντοχές. Να διατίθενται σε συσκευασία σε κουτιά 
που το καθένα περιέχει 100. Να φέρει σήμανση CE.Μεγέθη L-
XL. Εξωτερικά η κάθε συσκευασία να αναγράφει κωδικό 
προϊόντος, έτος κατασκευής και εικονόσημα προστασίες από 
χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς. 

200 τεμ 5,80€ 1.160,00 

25. 
Γάντια πλαστικά κουζίνας, το ζεύγος Γάντια πλαστικά κουζίνας 
επαγγελματικής χρήσης, ειδικά για την φύλαξη των χεριών από 
την χρήση απορρυπαντικών και υγρών καθαρισμού . 

10 τεμ 2,50€ 25,00 

26. Γάντια ελαστικά μιάς χρήσεως 100 Ι τεμάχια / κουτί 200 τεμ 4,20 840,00 

27. 

Κοντάρι τηλεσκοπικό αλουμινίου, κλειστό 1,60 μέτρου Ι και 
ανοιγμένο έως 3,00 μέτρα / τεμ. Κοντάρι τηλεσκοπικού 
αλουμινίου κλειστό 1,60 μέτρου και ανοιγόμενο 3,00 μέτρα 
περίπου 

5 τεμ 15,00€ 75,00 

28. 
Πανί καθαρισμού από μικροΐνες / τεμ. 
Πανί από μικροΐνες για καθαρισμό επιφανειών 
επίπλων και άλλων σκευών γραφείου 

10 τεμ 1,50€ 15,00 

29. 

Χαρτί κουζίνας Ρολό 
Χαρτί ρολό κουζίνας, λευκό του ενός κιλού, 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 από 800 έως1000 
γρ. 

60 τεμ 2,50 150,00 

30. Χαρτομάντηλα (80 διπλά φύλλα/2ply) 10 τεμ 1,00 10,00 

31. Σιδερόπανο 3 τεμ 6,40€ 19,20 

32. 
Χαρτί υγείας 40 ρολλών/τεμάχιο. 
Χαρτί υγείας 40 ρολλών χαρτιού υγείας, μη 
ανακυκλωμένο, δίφυλλο, γκοφρέ από καθαρή 

50 τεμ 10,00€ 500,00 

 χαρτομάζα.    

33. 
Σετ πιγκάλ (βουρτσάκι) μπάνιου με βάση / σετ Πιγκάλ 
(βουρτσάκι) μπάνιου με βάση, πλαστικό, κλειστό. Να είναι σε 
λευκό χρώμα με λαβή. 

8 τεμ 5,00€ 40,00 

34. Χαρτοδοχείο WC, με μηχανισμό ποδομοχλού για το άνοιγμα 
καπακιού και εσωτερικό πλαστικό κάδο, περίπου 35lt /τεμ 8 τεμ 10,00€ 80,00 

35. Παρκετέζα με βάση (60cm) 3 22,90 68,70 

36 Πλαστικά ποτηράκια μιας χρήσεως (συσκευασία των 50 τμχ) 
λευκά 200 τεμ 0,70 140,00 

37 Πλαστικά ποτηράκια μεγάλα μιας χρήσεως (συσκευασία των 20 
τμχ) λευκά 200 τεμ 1 200,00 
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Σελίδα 27 από 34 
 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ με περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΑΤΑ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣ

Η 

ΣΥΝΟΛΟ 

38 Πλαστικά πιατάκια μικρά ( συσκευασία 20 τεμ) 100 τεμ 0,85 85,00 

39 Πλαστικά πιατάκια μεγάλα ( συσκευασία 20 τεμ) 100 τεμ 0,90 90,00 

40 Τάπερ αλουμινίου μιας χρήσεως με καπάκι ( συσκευασία 60 
τεμ ) 30 τεμ 6,00 180,00 

41 Καλαμάκια ροφήματος (συσκευασία 100 ) 8 τεμ 0,35 2,80 
42 Σακούλες (polybag )συσκευασία μεσαία 15 τεμ 0,60 9,00 
43 Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων (4lit) 15 τεμ 11,50 172,50 
44 Γυαλιστικό πλυντηρίου πιάτων (4lit) 3 τεμ 13,80 41,40 

45 Αλάτι πλυντηρίου πιάτων (1 kgr) 5 τεμ 1.05 5,25 

46 Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων (20 kgr) 4 τεμ 32 128,00 

47 Αποσκληρυντικό πλυντηρίου ρούχων 2 τεμ 5.15 10,30 
48 Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων(4lit) 10 τεμ 3.80 38,00 

49 Καθαριστικό χαλιών(1 lt) 2 τεμ 1.60 3,20 

50 Αντισηπτικό υγρό τύπου (DETTOL)γενικής χρήσεως (500ml) 50 τεμ 2.90 145,00 

51 Αντισηπτικό υγρό τύπου (DETTOL) για λίπη κουζίνας 5 τεμ 2.51 12,55 

52 Σύρμα ανοξείδωτο πιάτων (60gr) 30 τεμ 1.60 48,00 
53 Χαρτοπετσέτες εστιατορίου ( συσκευασία )(750 τεμ) 20 τεμ 2,50 50,00 

54 Αλουμινόχαρτο ( 100 μ. ) 8 τεμ 4,80 38,40 

55 Λαδόκολλα 2 τεμ 5,50 11,00 

56 Βαμβάκι 10 τεμ 0,98 9,80 

57 Οινόπνευμα καθαρό 5 τεμ 12,00 60,00 

58 Λευκαντικό ρούχων (10kgr) 8 τεμ 23.00 184,00 

59 Αποφρακτικό σωλήνων 800(ml) 5 τεμ 6.30 31,50 

60 Αεροζόλ 10 τεμ 4.20 42,00 
61 Υδροχλωρικό οξύ 20 τεμ 0.50 10,00 

62 Κουβάς σφουγγαρίσματος 10 τεμ 3.20 32,00 

63 Επαγγελματικές σφουγγαρίστρες 10 τεμ 3.40 34,00 
64 Επαγγελματικός κουβάς σφουγγαρίσματος (25lit) 3 τεμ 98,00 294,00 

65 Κουβάς κουζίνας με ποδόμακτρο (35lit) 4 τεμ 8.80 35,20 

66 Απλώστρες ρούχων αλουμινίου 3 τεμ 16,50 49,50 

67 Μανταλάκια (συσκευασία 24 τεμ ) 10 τεμ 0,75 7,50 

68 Λάστιχο καθαρισμού τζαμιών 8 τεμ 7,50 60,00 

69 Δαγκάνα σφουγγαρίστρας επαγγελματικής 10 4,20 42,00 
    ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   10.092,60 
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Σελίδα 28 από 34 
 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ με περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΑΤΑ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣ

Η 

ΣΥΝΟΛΟ 

        Φ.Π.Α.      2.422,22 
   ΣΥΝΟΛΟ    12.514,9 

 
ΟΜΑΔΑ Γ: 1ο ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 
 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΤΙΜΗ/ 
ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΔΑΠΑΝΗ : 

1 Καθαριστικό υγρό τζαμιών (750 ml) ΤΕΜ. 70 2,20 154 

2 
Καθαριστικό υγρό λεκάνης wc παπί 
(750 ml) ΤΕΜ. 70 1,70 119 

3 Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης (4 lt) ΤΕΜ. 70 4,10 287 

4 
Απολυμαντικό ειδών υγιεινής με βάση 
το χλώριο (4 lt) ΤΕΜ. 70 6,00 420 

5 
Απολυμαντικό υγρό λεκάνης wc 
(κεζάπ) (350 ml) ΤΕΜ. 50 0,50 25 

6 Καθαριστικό για άλατα (500 ml) ΤΕΜ. 20 2,50 50 

7 Σαπούνι χεριών υγρό (4 lt) ΤΕΜ. 30 6,00 180 

8 Γάντια πλαστικά (τιμή/ζεύγος) 
 

ΤΙΜΗ/ΖΕΥΓ. 50 2,30 115 

9 
Γάντια ελαστικά μιας χρήσης (τιμή για 
συσκ. των 100 τεμ.) 

ΤΕΜ. 
70 5,60 392 

10 
Σακούλα απορριμμάτων γραφείου-
τουαλέτας ( συσκ. των 40 τεμ) 

ΤΕΜ. 
250 1,45 362,5 

11 
Σακούλες απορριμμάτων γενικής 
χρήσης (μεσαίες) ( συσκ. των 10 τεμ) 

ΤΕΜ. 
400 2,00 800 

12 
Σακούλες απορριμμάτων γενικής 
χρήσης (γίγας) ( συσκ. των 10 τεμ) 

ΤΕΜ. 
400 2,50 1000 

13 Κοντάρι ξύλινο για σκούπες ΤΕΜ. 40 1,50 60 

14 Κοντάρι  αλουμινίου (τεμ.) ΤΕΜ. 80 5,00 400 

15 Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές(τεμ.) ΤΕΜ. 20 7,50 150 

16 
Σφουγγαρίστρες οικιακής χρήσης  
απλές (τεμ.) 

ΤΕΜ. 
100 2,50 250 

17 Σκούπες (τεμ.) ΤΕΜ. 50 3,00 150 

18 Σκούπα χορταρένια με κοντάρι ΤΕΜ. 20 6,00 120 

19 
Απορροφητική πετσέτα καθαρισμού 
ρολό 1,5 μέτρο (τιμή συσκευασίας). ΤΕΜ. 20 4,00 80 

20 
Κάδοι συλλογής απορριμμάτων 
εσωτερικού χώρου (τεμ.) 

ΤΕΜ. 
50 13,00 650 

21 Κάδοι χαρτιών υγείας  (wc) (τεμ.) ΤΕΜ. 50 6,00 300 

22 Πιγκάλ για wc. (τεμ.) ΤΕΜ. 20 3,50 70 

23 Φαράσι συλλογής απορριμμάτων (τεμ.) ΤΕΜ. 70 3,00 210 

24 Κουβάς σφουγγαρίσματος (τεμ.) 

ΤΕΜ. 

50 6,00 300 
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Σελίδα 29 από 34 
 

 

25 Εντομοκτόνο – (300 ml) (τεμ.) ΤΕΜ. 20 2,50 50 

26 Κατσαριδοκτόνο– (300 ml) (τεμ.) ΤΕΜ. 20 3,00 60 

27 
Χαρτί υγείας δίφυλλο  (τιμή για συσκ. 
12 τεμ.) ΣΥΣΚ/ΣΙΑ. 100 6,00 600 

28 Χαρτί κουζίνας ρολό επαγγελματικό  ΤΕΜ. 200 3,00 600 

29 
Χειροπετσέτες από χαρτόνι ,τύπου ζικ 
– ζακ (4000 τεμ.)  ΚΙΒΩΤΙΟ 5 17,00 85 

      
   ΑΘΡΟΙΣΜΑ : 

 
8.039,08 

    Φ.Π.Α. 24% : 1.929,38 

     
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 

9.968,46 

 
ΟΜΑΔΑ Δ: 2ο ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΤΙΜΗ/ 
ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΔΑΠΑΝΗ : 

1 Καθαριστικό υγρό τζαμιών (750 ml) ΤΕΜ. 70 2,20 154 

2 
Καθαριστικό υγρό λεκάνης wc παπί 
(750 ml) ΤΕΜ. 70 1,70 119 

3 Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης (4 lt) ΤΕΜ. 70 4,10 287 

4 
Απολυμαντικό ειδών υγιεινής με βάση 
το χλώριο (4 lt) ΤΕΜ. 70 6,00 420 

5 
Απολυμαντικό υγρό λεκάνης wc 
(κεζάπ) (350 ml) ΤΕΜ. 50 0,50 25 

6 Καθαριστικό για άλατα (500 ml) ΤΕΜ. 20 2,50 50 

7 Σαπούνι χεριών υγρό (4 lt) ΤΕΜ. 30 6,00 180 

8 Γάντια πλαστικά (τιμή/ζεύγος) 
 

ΤΙΜΗ/ΖΕΥΓ. 50 2,30 115 

9 
Γάντια ελαστικά μιας χρήσης (τιμή για 
συσκ. των 100 τεμ.) 

ΤΕΜ. 
70 5,60 392 

10 
Σακούλα απορριμμάτων γραφείου-
τουαλέτας ( συσκ. των 40 τεμ) 

ΤΕΜ. 
250 1,45 362,5 

11 
Σακούλες απορριμμάτων γενικής 
χρήσης (μεσαίες) ( συσκ. των 10 τεμ) 

ΤΕΜ. 
400 2,00 800 

12 
Σακούλες απορριμμάτων γενικής 
χρήσης (γίγας) ( συσκ. των 10 τεμ) 

ΤΕΜ. 
400 2,50 1000 

13 Κοντάρι ξύλινο για σκούπες ΤΕΜ. 40 1,50 60 

14 Κοντάρι  αλουμινίου (τεμ.) ΤΕΜ. 80 5,00 400 

15 Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές(τεμ.) ΤΕΜ. 20 7,50 150 

16 
Σφουγγαρίστρες οικιακής χρήσης  
απλές (τεμ.) 

ΤΕΜ. 
100 2,50 250 

17 Σκούπες (τεμ.) ΤΕΜ. 50 3,00 150 

18 Σκούπα χορταρένια με κοντάρι ΤΕΜ. 20 6,00 120 

19 
Απορροφητική πετσέτα καθαρισμού 
ρολό 1,5 μέτρο (τιμή συσκευασίας). ΤΕΜ. 20 4,00 80 

20 
Κάδοι συλλογής απορριμμάτων 
εσωτερικού χώρου (τεμ.) 

ΤΕΜ. 
50 13,00 650 
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Σελίδα 30 από 34 
 

 

21 Κάδοι χαρτιών υγείας  (wc) (τεμ.) ΤΕΜ. 50 6,00 300 

22 Πιγκάλ για wc. (τεμ.) ΤΕΜ. 20 3,50 70 

23 Φαράσι συλλογής απορριμμάτων (τεμ.) ΤΕΜ. 70 3,00 210 

24 Κουβάς σφουγγαρίσματος (τεμ.) 

ΤΕΜ. 

50 6,00 300 

25 Εντομοκτόνο – (300 ml) (τεμ.) ΤΕΜ. 20 2,50 50 

26 Κατσαριδοκτόνο– (300 ml) (τεμ.) ΤΕΜ. 20 3,00 60 

27 
Χαρτί υγείας δίφυλλο  (τιμή για συσκ. 
12 τεμ.) ΣΥΣΚ/ΣΙΑ. 100 6,00 600 

28 Χαρτί κουζίνας ρολό επαγγελματικό  ΤΕΜ. 200 3,00 600 

29 
Χειροπετσέτες από χαρτόνι ,τύπου ζικ 
– ζακ (4000 τεμ.)  ΚΙΒΩΤΙΟ 5 17,00 85 

      
   ΑΘΡΟΙΣΜΑ : 

 
8.039,08 

    Φ.Π.Α. 24% : 1.929,38 

     
ΣΥΝΟΛΟ : 

9.968,46 

     
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  : 

47.393,20 
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Σελίδα 31 από 34 
 

 

 
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 

           
          ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 
 

 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η  
 
Προκειμένου ο Δήμος, να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 
Ζηρού,  σε είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού, σε είδη όπως (χαρτικά, 
καθαριστικά, εντομοκτόνα και ειδικά καθαριστικά χημικά για πλύση 
απορριμματοφόρων) θα προβεί στην προμήθεια των σχετικών ειδών σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την παραπάνω προμήθεια για ένα έτος 
ανέρχεται στο ποσό των12.049,50 € (14.941,38 € με Φ.Π.Α 24%) και θα 
αντιμετωπιστεί  από δαπάνες  που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 
Δήμου Ζηρού,  (ίδιοι πόροι / ΟΤΑ) στους Κ.Α 10-6635.017.  

        
Φιλιππιάδα,  26/08/2016 

              
 
 
                                                                                                             
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η  συντάξας  
 
 
      Ιωάννου Δήμητρα 
          ΠΕ Γεωπόνων 

Ελέγχθηκε 
O Προϊσταμένος Δ/νσης 

Οικονομικών & 
Διοικητικών Υπηρεσιών 

 
 

Αυγέρης Δημήτριος 
ΠΕ Οικονομικών 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ  

 
ΟΜΑΔΑ Α.: ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ –ΧΑΡΤΙΚΑ-ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 

1. Καθαριστικό υγρό τζαμιών  με σύστημα ψεκασμού. Να περιέχει 
επιφανειοδραστικά 0,3-0,5%.Να περιέχει οργανικό διαλύτη ( εκ του 
οποίου τουλάχιστον αλκοόλη) min 6%. Ειδική σύνθεση για να βοήθα 
τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το 
στέγνωμα. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως. Να δίνονται οδηγίες 
ασφάλειας. Να διατίθεται σε συσκευασία των 750 ml. Να φέρει 
σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που 
δίνονται στην οδηγία 91/155 της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης να 
περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 
89/542 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Καθαριστικό υγρό τζαμιών  με τις παραπάνω προδιαγραφές για το υγρό 
τζαμιών. Να διατίθεται σε συσκευασία των 4 λίτρων. 

3. Καθαριστικό υγρό λεκάνης wc κατάλληλο για επιφάνειες εμαγιέ σε 
συσκευασία 750 ml. Να φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο 
σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής 
ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που 
δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης. 

4. Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης, θα περιέχει ενεργά 
επιφανειοδραστικά λιγότερο από  5%, φωσφορικά άλατα 5 - 15 % . Να 
διατίθεται σε συσκευασία οικονομική των 4 λίτρων. Η συσκευασία να 
διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης και 
αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.   

5. Απολυμαντικό παχύρευστο υγρό ειδών υγιεινής με βάση το χλώριο 
(διάλυμα υποχλωριώδες νατρίου 3,5 - 5%) -τύπου χλωρίνης - σε 
πλαστικό δοχείο συσκευασίας 4 λίτρων το οποίο να περιέχει μη ιονικά 
τασιενεργά λιγότερο από 5%, ανιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5% .Η 
συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες για τη αραίωση 
(τουλάχιστον 1 μέρος διαλύματος  / 5 μέρη νερού) και χρήση καθώς 
και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.   

6. Απολυμαντικό υγρό λεκάνης wc, διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15 %  
συσκ. 350 ml. Να φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο 
σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις 
τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

7. Καθαριστικό ειδών μπάνιου για άλατα (βάνες ,μπαταρίες κτλ)  για 
ανοξείδωτες επιφάνειες  συσκ. 500 ml. Να φέρει σήμανση CE & να είναι 
κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 
91/155 της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά 
σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

8. Σαπούνι χεριών υγρό παχύρευστο διάλυμα αποτελούμενο από 
συστατικά sodium chloride, θειικό άλας νατρίου, γλυκόλη distearate, 
cocoamide DEA, DMDM hydrantoin, άρωμα , κιτρικό οξύ . Συσκευασία 
500 ml με αντλία. 

9. Σαπούνι χεριών υγρό με τις παραπάνω προδιαγραφές για το υγρό 
χεριών . Να διατίθεται σε συσκευασία οικονομική των 4 λίτρων.  

10. Γάντια πλαστικά κουζίνας εξαιρετικά ανθεκτικά διαθέσιμα σε όλα τα 
μεγέθη σε διάφορα χρώματα. 

11. Γάντια ελαστικά μιας χρήσης. Πεδίο χρήσης για αντιμετώπιση χημικών 
ουσιών ή  μικροοργανισμών. Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cm 
Κατασκευή από νιτρίλιο. Δεν έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές. Να 
διατίθενται σε συσκευασία κουτιά ανά 100 . Να φέρει σήμανση CE . 

12. Σακούλα απορριμμάτων γραφείου- τουαλέτας σε συσκευασία των 40 
τεμαχίων διαστάσεων 45Χ60 εκ. σε διάφορα χρώματα. 

13. Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης ( μικρές) σε πακέτα των 10 
τεμαχίων.  

14. Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης (μεσαίες) ενδεικτικών 
διαστάσεων 55 Χ 75 εκ , σε πακέτα των 10 τεμαχίων.  

15. Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης (γίγας) ενδεικτικών 
διαστάσεων 80 Χ 1,05 εκ ,  ενδεικτικού χρώματος μαύρου σε πακέτα 
των 10 τεμαχίων. 

16. Κοντάρι για σφουγγαρίστρες επαγγελματικές αλουμινίου, διαστάσεις 
1,30 μέτρα 

17. Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές αντιβακτηριδιακές , βάρους περίπου 
400 γρ.. θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το κοντάρι  που έχει 
επιλεγεί. 

18. Σφουγγαρίστρες οικιακής χρήσης απλές. θα πρέπει να εφαρμόζουν 
απόλυτα με το κοντάρι  που έχει επιλεγεί. 

19. Σκούπες με βούρτσα βιδωτή μέτριας σκληρότητας. Τα ανταλλακτικά  
θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το κοντάρι INOX που έχει 
επιλεγεί. 

20. Σκούπα χορταρένια με κοντάρι ξύλινο. 
21. Κάδοι συλλογής απορριμμάτων εσωτερικού χώρου, 50 λίτρων 

πλαστικοί με μηχανισμό ποδομοχλού για το άνοιγμα του καπακιού.  
22. Κάδοι χαρτιών υγείας  (wc) 35 λίτρων πλαστικοί με μηχανισμό 

ποδομοχλού για το άνοιγμα του καπακιού.   
23. Σετ πιγκάλ (βουρτσάκι) μπάνιου με βάση, πλαστικό κλειστό. Να είναι σε 

χρώμα λευκό. 
24. Φαράσι συλλογής απορριμμάτων  πλαστικό με εργονομικό βραχίονα .  
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25. Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός με χερούλι για την μεταφορά του 
και αποσπώμενο εξάρτημα για το στύψιμο της σφουγγαρίστρας.  

26. Εντομοκτόνο ,να περιλαμβάνει οδηγίες ασφάλειας και χρήσης και να 
είναι κατά προτίμηση οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο ,να 
διατίθεται σε εύχρηστη και ασφαλή συσκευασία 300 ml, να πληροί τις 
οδηγίες και τις προδιαγραφές της Ε.Ε για τη χρήση που προορίζεται 
(εσωτερικού χώρου).  

27. Κατσαριδοκτόνο, να περιλαμβάνει οδηγίες ασφάλειας και χρήσης και να 
είναι κατά προτίμηση οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο ,να 
διατίθεται σε εύχρηστη και ασφαλή συσκευασία 300 ml, να πληροί τις 
οδηγίες και τις προδιαγραφές της Ε.Ε για τη χρήση που προορίζεται 
(εσωτερικού χώρου).  

28. Χαρτί υγείας δίφυλλο ρολό απαλό ποιότητας Α, χρώματος λευκό, 
βάρους τουλάχιστον περίπου 175 γρ. /ρολό (σε συσκευασίες των 12 
τεμ.) 

29. Χαρτί κουζίνας ρολό επαγγελματική συσκευασία  βάρους περίπου 800 
γρ. / ρολό , &  απορροφητικό. 

30. Χειροπετσέτες σε κιτίο από χαρτόνι,  τύπου Ζικ – Ζακ , κατά προτίμηση 
από ανακυκλωμένο χαρτί, 4000 τεμ./ κιβώτιο. 

 
 
 

                                  Φιλιππιάδα, 26/08/2016 
 

 
 

 
 
 

 
 
     

 
Η  συντάξας  

 
 
      Ιωάννου Δήμητρα 
          ΠΕ Γεωπόνων 
 

Ελέγχθηκε 
 

O Προϊσταμένος Δ/νσης 
Οικονομικών & Διοικητικών 

Υπηρεσιών 
 
 

Αυγέρης Δημήτριος 
ΠΕ Οικονομικών 
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