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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΠΛ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ  

Πόλη ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 48200 

Τηλέφωνο 2683360600 

Φαξ 2683024667 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  rathan@1535.syzefxis.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες1  

Αθανασίου Ουρανία,  τηλ. 2683360623  

  

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

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄βαθμού, αποτελεί «μη 

κεντρική αναθέτουσα αρχή» κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2,3 του 
Ν.4412/2016 και ανήκει  στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ.  

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι «Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες». 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

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

ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β)    Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : 

www.promitheus.gov.gr  

γ)   Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην  διεύθυνση: www.dimoszirou.gr και το 

Γραφείο Προμηθειών Δήμου Ζηρού τηλ. :2683360623. 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορείς  χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ζηρού και τα Νομικά του 

Πρόσωπα. Τα ποσά θα βαρύνουν τους αντίστοιχους Κ.Α. των προϋπολογισμών του Δήμου 

και των Νομικών του προσώπων, ετών 2022 και 2023 και είναι ενιαία ως προς την 

διαδικασία της και ξεχωριστή ως προς την υλοποίησή της.      
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του 

Δήμου Ζηρού και των Νομικών του Προσώπων, ετών 2022 και 2023  και είναι ενιαία ως 

προς την διαδικασία της και ξεχωριστή ως προς την υλοποίησή της.                

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων :  

CPV          Ονομασία Αντικειμένου κατά CPV  

39830000-9                                    Προϊόντα καθαρισμού 

 

 

Ο προϋπολογισμός για την εκτέλεση της προμήθειας υποδιαιρείται σε έξι (6) ομάδες. 

ΟΜΑΔΑ Α. Δήμος Ζηρού οικ. Έτη 2022 & 2023, συνολικό ποσό 34.696,44 € 

Προμήθεια συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α.   17.348,22 € ευρώ χρηματοδότησης από 

τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου για το οικ. Έτος 2022 και ποσό με Φ.Π.Α.   17.348,22 

€ ευρώ χρηματοδότησης από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου για το οικ. Έτος 2023  

και ειδικότερα: 

 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, Κ.Α.Ε. 10.6635.020 

ΟΜΑΔΑ Β. Νομικό Πρόσωπο Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου Δήμου Ζηρού Ν.Π.Δ.Δ. για 
οικ. Έτη 2022 & 2023, συνολικό ποσό 26.492,86 € 

Προμήθεια συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α.   13.246,43 € ευρώ χρηματοδότησης από 

τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου για το οικ. Έτος 2022 και ποσό με Φ.Π.Α.   13.246,43 

€ ευρώ χρηματοδότησης από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου για το οικ. Έτος 2023  

και ειδικότερα: 

 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, Κ.Α.Ε. 10-6634 

 

ΟΜΑΔΑ Γ. Κοινωφελλής Επιχείρηση Δήμου Ζηρού Ν.Π.Ι.Δ. για οικ. Έτη 2022 & 2023, 
συνολικό ποσό 3.983,88 € 

Προμήθεια συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α.   1.991,94 € ευρώ χρηματοδότησης από 

τον τακτικό προϋπολογισμό της  για το οικ. Έτος 2022 και ποσό με Φ.Π.Α.   1.991,94 € ευρώ 

χρηματοδότησης από τον τακτικό προϋπολογισμό της  για το οικ. Έτος 2023  και ειδικότερα: 

 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, Κ.Α.Ε. 10-6635.001 

 

ΟΜΑΔΑ Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζηρού Ν.Π.Δ.Δ. για οικ. Έτη 
2022 & 2023, συνολικό ποσό 19.966,10 € 

Προμήθεια συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 9.983,05 ευρώ χρηματοδότησης από τον 

τακτικό προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. για το οικ. Έτος 2022 και ποσό με Φ.Π.Α.   9.983,05 € 

ευρώ χρηματοδότησης από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου για το οικ. Έτος 2023. 

 

ΟΜΑΔΑ Ε. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζηρού Ν.Π.Δ.Δ. για οικ. Έτη 
2022 & 2023, συνολικό ποσό 19.966,10 € 
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Προμήθεια συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 9.983,05 ευρώ χρηματοδότησης από τον 

τακτικό προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. για το οικ. Έτος 2022 και ποσό με Φ.Π.Α.   9.983,05 € 

ευρώ χρηματοδότησης από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου για το οικ. Έτος 2023. 

 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΖΗΡΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ Ν.Π.Ι.Δ. για οικ. Έτη 2022 & 2023, συνολικό ποσό 
7.082,88 € 

Προμήθεια συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α.  3.541,44 € ευρώ χρηματοδότησης από 

τον τακτικό προϋπολογισμό της για το οικ. Έτος 2022 και ποσό με Φ.Π.Α.   3.541,44 € ευρώ 

χρηματοδότησης από τον τακτικό προϋπολογισμό της για το οικ. Έτος 2023  και ειδικότερα: 

 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, Κ.Α.Ε. 64.98.05 

 

 

Α/
Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 

Επιμέρους Τιμή (€) ανά Φορέα Προμήθειας με 
Φ.Π.Α. για τα οικ. Έτη 2022 & 2023 

1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Ζηρού 34.696,44 € 

2 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Νομικό Πρόσωπο 

Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου Δήμου Ζηρού  26.492,86 € 

3 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κοινωφελής Επιχείρηση 

Δήμου Ζηρού Ν.Π.Ι.Δ.  

3.983,88 € 

 

4 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σχολική Επιτροπή 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζηρού Ν.Π.Δ.Δ.  19.966,10 € 

5 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σχολική Επιτροπή 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζηρού Ν.Π.Δ.Δ.  19.966,10 € 

6 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΖΗΡΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ 
Ν.Π.Ι.Δ.  7.082,88 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 112.188,26   

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν οικονομική προσφορά για μία ή περισσότερες 
«ομάδες» για την συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «ομάδας». Απόρριψη 

ενός ή περισσοτέρων ειδών μιάς «ομάδας» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της 

προσφοράς ολόκληρης της «ομάδας». 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 112.188,26 € 

συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δύο (2) έτη από την ημερομηνία ανάρτησή της στο 

ΚΗΜΔΗΣ ή μέχρι την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου αυτής. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας διακήρυξης.  

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

προσφοράς, μόνο βάσει τιμής. 
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Μειοδότης σε κάθε «ομάδα» ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη 
τιμή επί του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού της κάθε «ομάδας». 
 
΄΄Παράταση σύμβασης΄΄: Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα παράτασης της 

σύμβασης όταν η παράταση γίνεται χωρίς αύξηση του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου της σύμβασης, ή και με αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

(με τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης) όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του 

άρθρου 132 του ν.4412/2016. Η παράταση των συμβάσεων γίνεται μετά από απόφαση του 

αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 

του ν.4412/2016." 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

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

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

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

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

 

- του ν. 4314/2014 (Α' 265)2, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και 

άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

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

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

-του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 

318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

-της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές»,  

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

-του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

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

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

-του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7.6.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Δοιίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

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

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,  
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-του ν. 3548/2007 (Α’ 68) (άρθρο 4 παρ.3) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 3, 

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

-του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,  

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

και στοιχεία”,  

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

-της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

-της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

-της υπ΄αριθμ. 11543/ΕΓΚ.3/26-3-13 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ με θέμα «Ανάδειξη προμηθευτών-

χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, 

των Περιφερειών των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων καθώς και των 

συνδέσμων ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού».  

- της αριθμ.: 4/2021 απόφασης του Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Ζηρού 

- την αριθμ.: 1/2021 απόφαση του Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Ζηρού 

- την αριθμ.: 10/2021 απόφαση του Νομικού Προσώπου Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου 

-  την αριθμ.: 2/2021 απόφαση του Νομικού Προσώπου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΖΗΡΟΥ ΑΕ ΟΤΑ 

- την αριθμ.: 4/2021 απόφαση του Νομικού Προσώπου Κοινωφελης Επιχείρηση Δήμου 

Ζηρού  
-την με αριθμό   ../2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι 

όροι του διαγωνισμού, οι Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ΄αριθμ. 4/2021 μελέτης και 

καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης αυτής. 

-την ανάγκη των υπηρεσιών του Δήμου και των νομικών του προσώπων για την σχετική 

προμήθεια σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 

λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 

τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  
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Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τρίτη, 18/05/2021 και ώρα  

10.00 π.μ. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 26/4/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 
π.μ.. 

Ημέρα Δημοσίευσης 
Διαγωνισμού 

Έναρξη Υποβολής 
προσφορών 

Καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής 
προσφορών 

Ημερομηνία 
Αποσφράγισης 
Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής και Τεχνικών 
Προδιαγραφών 

26/04/2021 10/05/2021 18/05/2021  24/05/2021 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο σύστημα. 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  

http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε συστημικό αριθμό 108349. 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, όπως προβλέπεται στην 

περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010,στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα  δημοσιευθεί  στις προβλεπόμενες από την 

νομοθεσία εφημερίδες στον Ελληνικό Τύπο ( άρθρο 66 του Ν. 4412/2016). 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε  στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 

διεύθυνση (URL):   www.dimoszirou.gr. 

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει: Τον/ους προμηθευτή/ές που θα 

ανακηρυχθούν ανάδοχοι, βάσει των άρθρων 377 παρ.1 περιπτ. 35 του Ν.4412/2016,  379 

παρ.12 του Ν.4412/2016, και του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.3548/2007, σύμφωνα με τα οποία, 

οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, 

αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή, με 

την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.  

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και 
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τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 

της αρμοδιότητάς τους4  

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

διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον 

επιλεγούν 

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

πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

 η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα της  

 η αριθμ. 4/2021 ενιαία μελέτη του ΔήμουΖηρού  

 & τα υποδείγματα οικονομικών προσφορών) που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

αυτής. 

  το   Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 

 η προσφορά του αναδόχου 

 το συμφωνητικό 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, 

εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω 
συστήματος. 

Όλα τα τεύχη του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  

http://www.promitheus.gov.gr, και στην διαδικτυακή πύλη του Δήμου Ζηρού 

www.dimoszirou.gr.  

Αν παρόλα αυτά οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να παραλάβουν τα τεύχη σε έντυπη μορφή 

μπορούν  να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ζηρού (τηλ. 2683360623). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, 

εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και αναλάβουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα 

αρχή, τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα 

ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς 
αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον 

ενδιαφερόμενο. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο έξι 

(6)ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται 

αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 

πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 

οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που 

τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το 
ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 

ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, 

ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση 

όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 





12 

 

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

οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν 

από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 

αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 

έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 

πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο 

αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 

1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της 

εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 

συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική. 

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

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

2.1.5 Εγγυήσεις 

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

ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των 

περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)5, που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή 

στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 

Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 

χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που 

λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 

εγγύηση οικονομικό φορέα. 
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Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την 

ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία 

απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την 
πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 

μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, 

και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την 

καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών6, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο 

ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 

καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των 
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου 

να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής  

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

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

είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

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

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφοράς.  

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

της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική 
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επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% της αξίας της σύμβασης χωρίς το 

ΦΠΑ, δηλαδή 1.809,51 ευρώ (χίλια οκτακόσια εννέα Ευρώ και πενήντα ένα λεπτά). 

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες της σύμβασης, το ύψος 

της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, της/των 

προσφερομένης/ων ομάδος/ομάδων (Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1α ν. 4412/2016). 

Α/
Α ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Ζηρού 559,62€ 

2 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Νομικό Πρόσωπο 

Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου Δήμου Ζηρού  427,31€ 

3 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κοινωφελλής Επιχείρηση 

Δήμου Ζηρού Ν.Π.Ι.Δ.  64,26€ 

4 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σχολική Επιτροπή 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζηρού Ν.Π.Δ.Δ.  322,04€ 

5 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σχολική Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζηρού Ν.Π.Δ.Δ.  322,04€ 

6 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΖΗΡΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ 
Ν.Π.Ι.Δ.  114,24€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1,809,51€ 

 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον 

όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά 

απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 

προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 

εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης.  
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του 

κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται 

στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.4, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 

δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν 

πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν 
πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους 

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

ακόλουθους λόγους :  

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

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

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

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

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-

μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 

και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

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

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 

οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

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

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

της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 

την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 

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

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

εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό.  

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

(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του 

προηγούμενου εδαφίου αφορά  στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου7. 
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Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

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

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

ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις 

της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο  οικονομικός 

φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 

οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

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

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

ή/και  

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 

επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 

από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις 

επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 

υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή 

«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 

δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

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

προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

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

4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 

έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

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

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

μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι 

αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας 
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υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας,  

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

φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 

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

μέσα,  

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

οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μέσα,  

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

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 

των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 

προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.1 της 

παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 
γεγονότος. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται 

σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την 

προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας  

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

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 

πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω 

περιπτώσεις  

2.2.3.5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 

στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία 

προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την 

αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα 
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 
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διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 

αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 

οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 

αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό 
επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης 

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

που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

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

κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 

του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.7.  Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση 

του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και 

από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο της προμήθειας.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση 

ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 

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

που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά 

μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών 

Αμυντικού Υλικού. 

2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται 

σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής της  παραγράφου 2.2.4, της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της 

προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 

του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), 

σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙII το οποίο αποτελεί 

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

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

Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους 
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προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 

15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην 

ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ). 

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

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει 

μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως 

προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το 

σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 

προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 

συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα  

Τα κατωτέρω αποδεικτικά μέσα θα κατατεθούν  μόνο από τον προσωρινό μειοδότη και 

έπειτα από την πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών. 

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

συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4, κρίνονται κατά την 
υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά 

τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα 

αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να 

λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε 

εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται 

δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό 

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

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

(ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 . 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 

αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά 

και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον 
έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  
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 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών8. Σημειώνεται ότι δεν 
απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

 

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

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

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

μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 

προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβoλή του. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 

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

πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά 
τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από 

την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 

υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να 

έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του . 

Επιπλέον, ο προσωρινός ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση 
αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο 
προοσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς 
κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές. 
 
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, 

υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή 

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών 

του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα 

πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 

διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο 

Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο 

δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο 

της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση 
με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 

κάθε φορά ισχύουν.  

 Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη 

θέσεως σε εκκαθάριση. 

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 

εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι 

πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε 

χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 

                                                           
8
  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 

υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 
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προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό 
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται 
επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά 

ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ 

της παραγράφου 2.2.3.3, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικα μπορεί να αντικαθίστανται από 

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

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

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

οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 

παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της 

παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 

επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3, υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην 

παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 

ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 

4412/2016. 

Β.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την 
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι 

οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού 

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

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

Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 

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

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

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

απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του 
άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής 
δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την υποβολή τους,9 εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις 
αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
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B.3. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει 

την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό 

πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του 10.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά 
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως 

καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε 

περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 

συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 

ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, 

εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του 

ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) ημέρες πριν από την 

υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα 

νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 

συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 

ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της 

χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη 

δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη 

νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού 
φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 

δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

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

χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 

οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που 

προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από 

οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, 

κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν 

να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

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

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

στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους 

οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά 

τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες 

καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται 

από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό 
εγγραφής τους.  

                                                           

 

 





23 

 

Β.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 

στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 

4412/2016. 

Προσοχή: Ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται να υποβάλει κατά το στάδιο της κατακύρωσης 

-όλα τα απαιτούμετα δικαιολογητικά (αποδεικτικά μέσα τόσο για την μη συνδρομή για 

τον λόγο αποκλεισμού όσο και για την πλήρωση ποιοτικής επιλογής των υποψηφίων ) και 

για το στάδιο της υποβολής της προσφοράς όσο και για το στάδιο της κατακύρωσης. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, μόνο  βάσει τιμής. Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με ανοιχτό 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της 

Διακήρυξης, για μία ή περισσότερες «ομάδες» για την συνολική όμως προκηρυχθείσα 

ποσότητα κάθε «ομάδας». 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές . 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την 

ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως 

πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 

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

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής11. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (παράγραφος 1.5), στην Ελληνική 

Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως 

άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από 

έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον 
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κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 

σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την 
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να 

υπογράφουν τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την  προσφορά τους, με χρήση 

προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με 

οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι 

υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με 

υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η 

χρήση  προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι 

υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει 

υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών.  

 

 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 

μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 

χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 

της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 

ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική 

ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» 

στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική 

προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  

περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση 

απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα 

στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει 

πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη 

σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις 

που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 

προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην 

συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα 

ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 
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στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού 

αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ 

νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]  Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι 

δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, 
ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική και οικονομική του προσφορά ψηφιακά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω 

του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 

συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 

ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να 

απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής , με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην 

τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς 
οικονομικούς φορείς. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια 

αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται 

αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε 

απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η 

ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της 

παρούσας σύμβασης. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην 
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της 

ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής 

Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. 

Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα 

πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν 

επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης 

(Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία 

φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το 

ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε 

χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε 

εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει 

ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη 

διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 

του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5.1. της παρούσας 
διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει 
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αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης 

(Παράρτημα), 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 

2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός 

τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω 

υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του 

Τ.Μ.Ε.Δ.Ε). 
 

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

για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2  Τεχνική προσφορά 

 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 

έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές” του 

Παραρτήματος  της Διακήρυξης (μελέτη 4/2021 του Δήμου Ζηρού), περιγράφοντας ακριβώς 

πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα 

έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των 

προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 

αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.  

Με την Τεχνική Προσφορά οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 
1599/1986 στην οποία θα δηλώνουν: 

 Ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και αποδέχονται 

αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα 

 Την ομάδα ή τις ομάδες του προϋπολογισμού της μελέτης για τα οποία 

υποβάλλουν προσφορά 

 Το χρόνο ισχύος των προσφορών τους (δεν μπορεί να είναι μικρότερος των εκατόν 

πενήντα (150) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, 

σύμφωνα με την παρ. 2.4.5 της παρούσας). 

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 

ανάθεσης που είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο  βάσει 

τιμής, όπως ορίζεται στο άρθρο 2.3 της παρούσας.  

Τιμές 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα.  

[Ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική 

οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία 
(σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα της παρούσας διακήρυξης) σε 

μορφή pdf.] 

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

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 

του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
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Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα 

υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.  

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

αναπροσαρμόζονται. 

 Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή 
που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η 

προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η 

τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από 

την αναθέτουσα αρχή στο  Παράρτημα της παρούσας διακήρυξης.  

 

Προσοχή: Η προσφερόμενη τιμή που συνολικά θα καταχωρείται στο σύστημα θα 

προκύπτει αναλυτικά από τα αντίστοιχα έντυπα της οικονομικής προσφοράς που 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης, τα οποία πρέπει να υποβληθούν σε 

μορφή pdf ψηφιακά υπογεγραμμένα. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 

διάστημα εκατόν πενήντα (150) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 

απορρίπτεται. 

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

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 

παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 

προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η 

αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας 

εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη 

διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση 

συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 

παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 

οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η 

εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από 

τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την 

προσφορά τους είτε όχι. 

 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

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

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται 
πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 
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2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων 

δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου 

οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. 

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

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,  

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

επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν 

έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την 

παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 

σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές. 
Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της παρούσας ( 

περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων 

οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 

έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 

4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» τέσσερις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία 

προσφορών, ήτοι την Δευτέρα, 24/5/2021και ώρα 10:00 π.μ. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», 

κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο 

στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, 

με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως 

εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 

περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 

4412/2016  και σύμφωνα άρθρο 42 του Ν.4782/2021). 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα 

οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 

αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 

υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 

προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. 

Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για 

την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των 
τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν 

τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί 

να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η 

τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των 

οικονομικών προσφορών. 
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γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, 

κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των 

υποβληθεισών οικονομικών προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών 

προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και 

συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την 

κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω 

πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή  προς έγκριση.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της 

σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την 

τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, 

κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην 

περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 

κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση 

γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων 

που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία 
επικυρώνονται τα αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται 
με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 
του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας 
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική 

ηλεκτρονική  πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται 

να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης 

σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 

εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 

δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.5.2. της παρούσας διακήρυξης, 
ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 

2.2.3 της διακήρυξης. 

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

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά 

περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής 

του τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία 

αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, 

εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η 

οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή 

των δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  
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Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της 

παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3 
του παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της 

προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να 

αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή 

παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την 

χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή 

αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του 

άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης 

και της διαφάνειας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 

που κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 

αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν με  

 το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

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

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 

(λόγοι αποκλεισμού) της παρούσας.  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 

μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το 

Τ.Ε.Υ.Δ.,  

ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την 

ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού 

αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 

προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι 

πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τη παραγράφο 2.2.4 της παρούσας 

διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού της Επιτροπής του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση 

δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο 

αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής (Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ζηρού) για τη 

λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  Επισημαίνεται 

ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να 

προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη 
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ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  Ποσοστό έως 15 % στην περίπτωση της 

μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό έως 50 %  στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για 

κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, 

απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 

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

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

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

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 

προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η 

αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν 

αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η 

σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση 

άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης 
της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της 

Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής 

διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 

372 του ν.4412/2016, 

 

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα 

με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται, 

και  

 

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 
υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη 

δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται 

ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 

104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής 

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την 

αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 

 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 

συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) 
ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει 

αποδεικτικό χαρακτήρα.  

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

μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 

αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, 

για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά.  
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3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 

σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 

παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή 

ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 

προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά 
του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την 

άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή 

τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 

βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 
είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 

παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά 

περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο 

σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με 

χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από 

τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 
4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής 

της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 

προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 

οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 

σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 

4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο 

της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το 
άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ 

της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα 

στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ 

της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων 

πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας 
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αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν 

όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν 

μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη 
διενέργεια της διαδικασίας 

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή 

υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται 

αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι 

εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της 

συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας 

του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 

προσφυγής από την ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 
ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 

του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της 

απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου12. 

Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η 

ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης 

αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την 

απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή 

παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί 

αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της 
αίτησης ακύρωσης. 

 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 

ακύρωσης. 

 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 

ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση 

της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 

372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την 
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη 

ακυρότητας της συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως 

και 371 του ν. 4412/2016. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

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

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 

4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν 
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διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 

μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να 

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

σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 

με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% 

επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 

σύμβασης.  

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

ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον 

αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 

του αναδόχου. 

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

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

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

ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 

ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 

παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των 

παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  
 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

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

παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

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

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με 

το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται 

στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του 

ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και 

τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους. 

4.4 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

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

132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να 

έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 





37 

 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 

αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 

του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

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

διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
αρθρου 132 του ν.4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ.β της 

παρ.11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών  

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

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 

παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

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

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 

του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.   

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν προσέλθει, στην προθεσμία που του 

δόθηκε,  να υπογράψει τη σύμβαση, δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα 

συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 206 του ν. 4412/2016.   

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

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

τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με 
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 

το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

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

χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 

206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 

παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα 

επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο 

υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- 

παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που 

παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν 

ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

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

των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος 
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παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ 

εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 

ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών 

από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η 

εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της 
προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 

προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του 

ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως 

θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση 

άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει 

κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το 

αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί 

εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 

οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 

συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής 
ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, 

κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. 

Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η 

τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η 

προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος και τόπος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά με αλλεπάλληλες παραδόσεις, 

ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε υπηρεσίας σε διάστημα δύο (2) ετών από την  υπογραφή 

της σύμβασης ή μέχρι την εξάντληση αυτής.  

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υλικά εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών 

από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά και 

παράδοση των ειδών στους χώρους που θα υποδείξει η υπηρεσία επί του εδάφους. 

Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία που πιθανόν γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού 

του ή άλλου μέχρι της παράδοσης αυτών. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 

αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 

4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση 

χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 

καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών 

επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. . Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 

παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το 

υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

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

προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος 

υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της 

αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο 

αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

 

6.2  Παραλαβή υλικών – Χρόνος και τρόπος και παραλαβής υλικών 

6.2.1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και 

δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του 

Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα 
V της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών 

διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί 

και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο. 
 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 
 

α) να παραλάβει το υλικό, 
 

β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές 

προδιαγραφές της σύμβασης, 
 

γ) να απορρίψει το υλικό. 
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και συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης σύμφωνα με την παρ.3 του 

άρθρου 208 

του ν. 4412/16. 

Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό 

πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και 

διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι 

για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία 

του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την 

καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του 

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

εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη 

περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που 

εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά του και 

δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το υλικό μπορεί να απορριφθεί.(παρ.4, 

άρθρ.208 ν.4412/20160 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες - δευτεροβάθμιες) 

κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων 

που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να 

ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ'εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική 

προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της 

αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του 

Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα της κατ'έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο 

μέρη. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή 

παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ'έφεση εξέτασης. 





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

πραγματοποιείται με την παράδοση των υλικών από τον ανάδοχο και την εισαγωγή τους στην αποθήκη 

του αντίστοιχου φορέα. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τα ανωτέρω, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με 

κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του 

αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει 

τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα 

εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί 

η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 

τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 

χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 

πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων 

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

6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

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

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

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

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

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

ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

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

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

κυρώσεις. 

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

3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.8  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου-  

6.8.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για 

ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 

σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  

 

6.8.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 

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

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

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

η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 

αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  

 
6.8.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 

προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της 

συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του 

εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει 

ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). 

Φιλιππιάδα,  20-4 -2021 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΤΕΥΔ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

ΔΗΜΟΣ  ΖΗΡΟΥ  

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 

ΔΗΜΟ ΖΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ., ΕΤΩΝ  

2022-2023 

Αρ. Μελέτης :4/2021 

 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ 
 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ, ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.,  ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, ΠΟΣΟΥ 112.188,25 € ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.» 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 
 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ,  
ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 
 Αριθμός Μελέτης:        4/2021 
 

  

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η     Ε Κ Θ Ε Σ Η 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια διαφόρων ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, η οποία θα 

καλύψει τις ανάγκες του Δήμου Ζηρού και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ζηρού για δύο (2) έτη 

(2022 & 2023) και συγκεκριμένα: 

ΟΜΑΔΑ Α. Δήμος Ζηρού οικ. Έτη 2022 & 2023, συνολικό ποσό 34.696,44 € 

Προμήθεια συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α.   17.348,22 € ευρώ χρηματοδότησης από τον τακτικό 

προϋπολογισμό του Δήμου για το οικ. Έτος 2022 και ποσό με Φ.Π.Α.   17.348,22 € ευρώ χρηματοδότησης 

από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου για το οικ. Έτος 2023  και ειδικότερα: 

 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, Κ.Α.Ε. 10.6635.020 

ΟΜΑΔΑ Β. Νομικό Πρόσωπο Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου Δήμου Ζηρού Ν.Π.Δ.Δ. για οικ. Έτη 2022 & 
2023, συνολικό ποσό 26.492,86 € 

Προμήθεια συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α.   13.246,43 € ευρώ χρηματοδότησης από τον τακτικό 

προϋπολογισμό του Δήμου για το οικ. Έτος 2022 και ποσό με Φ.Π.Α.   13.246,43 € ευρώ χρηματοδότησης 
από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου για το οικ. Έτος 2023  και ειδικότερα: 

 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, Κ.Α.Ε. 10-6634 

 

ΟΜΑΔΑ Γ. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζηρού Ν.Π.Ι.Δ. για οικ. Έτη 2022 & 2023, συνολικό ποσό 
3.983,88 € 

Προμήθεια συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α.   1.991,94 € ευρώ χρηματοδότησης από τον τακτικό 

προϋπολογισμό της  για το οικ. Έτος 2022 και ποσό με Φ.Π.Α.   1.991,94 € ευρώ χρηματοδότησης από τον 

τακτικό προϋπολογισμό της  για το οικ. Έτος 2023  και ειδικότερα: 

 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, Κ.Α.Ε. 10-6635.001 

 

ΟΜΑΔΑ Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζηρού Ν.Π.Δ.Δ. για οικ. Έτη 2022 & 2023, 
συνολικό ποσό 19.966,10 € 

Προμήθεια συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 9.983,05 ευρώ χρηματοδότησης από τον τακτικό 

προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. για το οικ. Έτος 2022 και ποσό με Φ.Π.Α.   9.983,05 € ευρώ χρηματοδότησης 

από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου για το οικ. Έτος 2023. 

 

ΟΜΑΔΑ Ε. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζηρού Ν.Π.Δ.Δ. για οικ. Έτη 2022 & 2023, 
συνολικό ποσό 19.966,10 € 
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Προμήθεια συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 9.983,05 ευρώ χρηματοδότησης από τον τακτικό 

προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. για το οικ. Έτος 2022 και ποσό με Φ.Π.Α.   9.983,05 € ευρώ χρηματοδότησης 

από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου για το οικ. Έτος 2023. 

 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΖΗΡΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ Ν.Π.Ι.Δ. για οικ. Έτη 2022 & 2023, συνολικό ποσό 7.082,88 € 

Προμήθεια συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α.  3.541,44 € ευρώ χρηματοδότησης από τον τακτικό 

προϋπολογισμό της για το οικ. Έτος 2022 και ποσό με Φ.Π.Α.   3.541,44 € ευρώ χρηματοδότησης από τον 
τακτικό προϋπολογισμό της για το οικ. Έτος 2023  και ειδικότερα: 

 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, Κ.Α.Ε. 64.98.05 

 

Η σύναψη των συμβάσεων εκτέλεσης της προμήθειας θα υπογράφονται από κάθε φορέα ξεχωριστά. 

                                           Φιλιππιάδα, 1-3-2021 

 

                         ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η  Αρμόδια υπάλληλος                                Ο α/α Προϊσταμένος Τμ. Τεχνικών Έργων 

   

 

                      

             Μάστορα    Ευσταθία                Μισιρλής Γεώργιος  

           ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών                                ΠΕ6 Τοπογράφων Μηχανικών             
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 
 

 

 

 

 
 

 

 

         Αριθμός Μελέτης:        4/2021 
 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ  

 

ΟΜΑΔΑ Α.: ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ –ΧΑΡΤΙΚΑ-ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚ. ΕΤΗ 2022-23 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 
Καθαριστικό υγρό τζαμιών με 

ψεκαστήρα (500 ml) 

Υγρό  καθαριστικό  -  απορρυπαντικό  για  όλες  τις  

γυάλινες επιφάνειες που  

πλένονται σε συσκευασία 500ml με ψεκαστήρα.   Υγρό  που  

να  απομακρύνει  σκόνη,  λεκέδες,  στίγματα  και  

δαχτυλιές. Δεν αφήνει ίχνη, θαμπάδες και υπολείμματα.Να α

φήνει άρωμα φρεσκάδας και καθαριότητας. Εξωτερικά  της  

συσκευασίας  πρέπει  να  αναγράφονται  τα  

συστατικά, η προέλευση και οι οδηγίες χρήσης, καθώς και οδ
ηγίες  προφύλαξης  «Μακριά  από  Παιδιά»  και  «Τηλέφωνο  

Κέντρου  Δηλητηριάσεων 210 77.93.777» 

2 
Υγρό καθαριστικό τζαμιών ( 4 lt) 

Υγρό  καθαριστικό  τζαμιών  αρίστης  ποιότητας,  
βιοδιασπώμενο  κατά  90%  σε  συσκευασία  πλαστικού  

μπιτονιού  4  λίτρων  που  εξωτερικά  της  συσκευασίας  

πρέπει  να  αναγράφονται  τα  συστατικά. 

Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα µε οδηγίες χρήσης, καθ

ώς και  οδηγίες  προφύλαξης  «Μακριά  από  Παιδιά»  και  

«Τηλέφωνο  Κέντρου Δηλητηριάσεων 210 77.93.777» 

3 
Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης (4 

lt) 

Υγρό  καθαριστικό  γενικής  χρήσης  (σε  συσκευασία  

δοχείου  4 λίτρων),  το  οποίο    να  περιέχει  τουλάχιστον  

ενεργά  επιφανειοδραστικά  min 5%,  διαλύτης  min 4%,  μη  

ιονικά  τασιενεργά <5%, ανιονικά τασιενεργά < 

5% με άρωμα ελαφρύ. Εξωτερικά  της  συσκευασίας  πρέπει  

να  αναγράφονται  τα  

συστατικά, η προέλευση και οι οδηγίες χρήσης, καθώς και οδ
ηγίες  προφύλαξης  «Μακριά  από  Παιδιά»  και  «Τηλέφωνο  

Κέντρου  Δηλητηριάσεων 210 77.93.777» 

4 
Απολυμαντικό ειδών υγιεινής (4 lt) 

Το υπό προμήθεια απολυμαντικό/απορρυπαντικό θα  
χρησιμοποιηθεί  το καθαρισμό των τουαλετών του Δήμου.   

Να συνοδεύεται με την επίσημη βιβλιογραφία της  

κατασκευάστριας εταιρίας, αν είναι εισαγόμενο να φέρει το  
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γνήσιο τεχνικό εγχειρίδιο στη γλώσσα της χώρας και την επίσ

ημη  μετάφρασή του. 

Να καλύπτει πλήρως τις διατάξεις ασφάλειας και υγιεινής τω

ν  εργαζομένων στην αναλογία χρήσης. 

Να φέρει ελληνόφωνη ετικέτα με τις απαραίτητες επισημάνσ

εις. Να είναι σε υγρή μορφή με ευχάριστη οσμή. 

Να είναι χαμηλού αφρισμού και βιοαποικοδομήσιμο. 

Να είναι άφλεκτο. Το pH του προϊόντος να είναι αλκαλικό. 
Να μην είναι διαβρωτικό για μέταλλα, πλαστικά, ελαστικά. 

Να έχει απορρυπαντικές και αποσμητικές ιδιότητες, να είναι 

ικανό  

να διασπά αποτελεσματικά οργανικούς ρύπους κ.α. ενώ  

συγχρόνως να απομακρύνει τις δυσάρεστες οσμές. 

Να μην περιορίζεται η δράση του σε υψηλές ή χαμηλές  

θερμοκρασίες (καλοκαίρι – χειμώνας). 

Να έχει μακρά διάρκεια ζωής τουλάχιστον για δύο (2) έτη  

αποθήκευσης κατά την παράδοσή του. Το προϊόν θα παραδο

θεί  
στην πυκνότερη μορφή του συσκευασμένο σε μη επιστρεφό

μενα  

σφραγισμένα δοχεία. Η εγκεκριμένη αναλογία χρήσης θα  

λαμβάνεται υπ’ όψη ως κριτήριο αξιολόγηση. 

Το προϊόν να διατίθεται σε δοχεία των 4 λίτρων περίπου. 

Εξωτερικά της συσκευασίας πρέπει να αναγράφονται τα  

συστατικά, η προέλευση και οι οδηγίες χρήσης, καθώς και οδ

ηγίες  

προφύλαξης «Μακριά από Παιδιά» και «Τηλέφωνο Κέντρου  
Δηλητηριάσεων 210 77.93.777» 

5 
Κρεμοσάπουνο χεριών υγρό με αντλία 

σε συσκευασία των 500 ml 

Υγρό  καθαριστικό  χεριών  αρίστης  ποιότητας  σε  

συσκευασία  των  

500ml με αντλία. Το ποσοστό των ενεργών υλικών θα είναι  
μεγαλύτερο  του  12%.  Να  περιέχει  προστατευτικά  

μαλακτικά  

στοιχεία και να αφήνει το δέρμα απαλό και με ευχάριστο άρ

ωμα. Επίσης  το  κρεμοσάπουνο  να  είναι  με  ουδέτερο  ΡΗ  

για  το  δέρμα  (5,5-7,5). Εξωτερικά  της  συσκευασίας  

πρέπει  να  αναγράφονται  τα  

συστατικά, η προέλευση και οι οδηγίες προφύλαξης.  

6 
Κρεμοσάπουνο χεριών υγρό 

ανταλλακτικό σε συσκευασία των 4 lt 

Υγρό καθαριστικό χεριών αρίστης ποιότητας σε συσκευασία 

των 4 

λίτρων. Το ποσοστό των ενεργών υλικών, διαλυτών σε αλκοό

λη θα  

είναι μεγαλύτερο του 12%. Να περιέχει προστατευτικά μαλα

κτικά  
στοιχεία και να αφήνει το δέρμα απαλό και με ευχάριστο άρ

ωμα    Επίσης  το κρεμοσάπουνο να είναι με  

ουδέτερο ΡΗ για  το  δέρμα  (5,5-7,5). Εξωτερικά  της  

συσκευασίας  πρέπει  να  αναγράφονται  τα  

συστατικά, η προέλευση και οι οδηγίες χρήσης, καθώς και οδ

ηγίες  προφύλαξης  «Μακριά  από  Παιδιά»  και  «Τηλέφωνο  

Κέντρου  Δηλητηριάσεων 210 77.93.777».  

7 
Γάντια ελαστικά μιας χρήσης μεγέθη 

μαύρα s και m (τιμή για συσκ. των 100 

Γάντια μιας χρήσης, 

υποαλλεργικά από ανθεκτικό υλικό νιτριλίου, 
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τεμ.) σε συσκευασία των 100τεμ. και σε μεγέθη S και Μ  

8 
Σακούλα απορριμμάτων γραφείου-

τουαλέτας ( συσκ. των 40 τεμ) 

Σακούλα απορριμμάτων γραφείου-τουαλέτας λευκού 

χρώματος ( συσκ. των 40 τεμ) 

9 

Σακούλες απορριμμάτων 

επαγγελματικές μαύρες ( μικρές) 
45Χ65 cm συσκ. 

Πλαστικοί  σάκοι  απορριμμάτων  επαγγελματικής  χρήσης, 

διαστάσεων  45x65cm  περίπου,  ενισχυμένης  επιφάνειας  
και  συρραφής, χρώματος μαύρου. 

10 

Σακούλες απορριμμάτων 

επαγγελματικές μαύρες  (μεσαίες) 
65Χ90 cm 

Πλαστικοί  σάκοι  απορριμμάτων  επαγγελματικής  χρήσης, 

διαστάσεων  65x90cm  περίπου,  ενισχυμένης  επιφάνειας  
και  συρραφής, χρώματος μαύρου. 

11 

Σακούλες απορριμμάτων 

επαγγελματικές μαύρες γενικής 

χρήσης (γίγας) 80Χ110 cm 

Πλαστικοί  σάκοι  απορριμμάτων  επαγγελματικής  χρήσης, 

διαστάσεων  80x110cm  περίπου,  ενισχυμένης  επιφάνειας  

και  συρραφής, χρώματος μαύρου. 

12 
Κοντάρι σφουγγαρίστρας 

επαγγελματικό 

Κοντάρι  σφουγγαρίστρας  επαγγελματικό  από  αλουμίνιο, 

εκτεινόμενο από 80 έως 140εκατοστά. 

13 
Κοντάρι  αλουμινίου (τεμ.) 

Κοντάρι αλουμίνιου για σκούπες, μήκους 1,20m με πάσο  -  

σπείρωμα ,  έτσι  ώστε  να  προσαρμόζεται  με  το  

ανταλλακτικό της σκούπας. 

14 
Ανταλλακτικό σκούπας με πλαστική 

βούρτσα 

Ανταλλακτικό  σκούπας  με  πλαστική  βούρτσα,  μεγάλης  

πυκνότητας    με  κοντό    πέλμα    και  χοντρό  σπείρωμα  , 

έτσι ώστε να προσαρμόζεται κοντάρι με μεγάλη βόλτα. 

15 

Σφουγγαρίστρες πλήρης με κοντάρι 

και ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας 

(τεμ.) 

Σφουγγαρίστρα επαγγελματική ραφτή 400gr πλήρης με το κο

ντάρι  

και το ανταλλακτικό της σφουγγαρίστρας, μεγάλης αντοχής.   

16 
Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας ( 
κεφαλή – όχι λευκό) 

Ανταλλακτικό  επαγγελματικής  σφουγγαρίστρας  (όχι  

λευκού  χρώματος). Επαγγελματική σφουγγαρίστρα 400γρ. 

(ανταλλακτικό) κατασκευασμένη  από  πρωτογενή  νήματα,  

με  εξαιρετική  αντοχή  στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. 

 Να  μην  αφήνει  χνούδι  κατά  τη  χρήσης  της  και  να  έχει  

μεγάλη  απορροφητικότητα.  Θα  πρέπει  να  εφαρμόζει  
απόλυτα  με  το  αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί 

17 
Σκούπα χόρτου με κοντάρι 

Σκούπες  χόρτου  με  ξύλινο  κοντάρι,  υψηλής  αντοχής,  
εξωτερικού  χώρου,  συνολικού  ύψους  περίπου  1,30εκ.  και 

κατάλληλες  για  οδοκαθαρισμό 

18 

Σπογγοπετσέτα κουζίνας (ενδεικτικού 

ΤΥΠΟΥ WETTEX ή ισοδυνάμου) 

26cmΧ32cm 

 

Σπογγοπετσέτες  κουζίνας  υψηλής  απορροφητικότητας  για  

  τον  καθαρισμό  διαφόρων  επιφανειών.  Κατασκευασμένες  

από  βαμβάκι και κυτταρίνη διαστάσεων 26cmΧ32cm. 

19 
Κάδοι συλλογής απορριμμάτων 

εσωτερικού χώρου (τεμ.) 

Κάδος μικροαπορριμμάτων πλαστικός χωρίς καπάκι  και πεντ

άλ  χωρητικότητας 5lt. 

20 
Κάδοι χαρτιών υγείας  (wc) (τεμ.) 

Πλαστικός  κάδος  µε  μηχανισμό  ποδοµοχλού  (πετάλ)  για  

το  άνοιγμα  του  καπακιού,  χωρητικότητας  8lt    μεγάλης  

αντοχής  και  χρώματος λευκού ή γκρι. 

21 
Πιγκάλ για wc.πλαστικό ή μεταλλικό 

με καπάκι (τεμ.) 

Βουρτσάκι  τουαλέτας  πιγκάλ  κλειστό  κατασκευασμένο  

από  

πλαστικό, με βάση στήριξης όπου θα τοποθετείται το βουρτσ

άκι, 

σκληρό, υψηλής ποιότητας και ανθεκτικό στις προσκρούσεις. 
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22 
Φαράσι συλλογής απορριμμάτων 

(τεμ.) 

Φαράσι πλαστικό ορθοστατικό με κοντάρι, διαστάσεων 50Χ5

7cm περίπου.  Το  υλικό  κατασκευής  να  μην  αλλοιώνεται  

από  την  ηλιακή  ακτινοβολία,  να  είναι  πλήρως  

ανακυκλώσιμο  και  να  μην  επιβαρύνει το περιβάλλον 

23 

Κρέμα γενικού καθαρισμού σε 

συσκευασία των 500 ml ενδεικτικού 

τύπου CIF ή ισοδυνάμου 

Κρέμα  γενικού  καθαρισμού,  η  οποία  να  καθαρίζει  χωρίς  

να  

καταστρέφει τις επιφάνειες. Να απομακρύνει τη δύσκολη βρ

ωμιά,   να  καθαρίζει  σε  βάθος,  να  μην  χαράζει  τις  

επιφάνειες,  να   ξεβγάζεται  εύκολα  και  να    χαρίζει  

λαμπερή  καθαριότητα  και  

αίσθηση φρεσκάδας, σε συσκευασία των 500ml. Εξωτερικά  
της  συσκευασίας  πρέπει  να  αναγράφονται  τα  

συστατικά, η προέλευση και οι οδηγίες χρήσης, καθώς και οδ

ηγίες  προφύλαξης  «Μακριά  από  Παιδιά»  και  «Τηλέφωνο  

Κέντρου  Δηλητηριάσεων 210 77.93.777». 

24 
Χαρτί υγείας δίφυλλο  ( συσκ. 12 τεμ.) 

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.  Κάθε  ρολό  

να  είναι  περιτυλιγμένο  σε  κύλινδρο  από  χαρτόνι  

κατάλληλο  για  την  στήριξη  του  ρολού  το  οποίο  θα  είναι  

διαμέτρου  5  εκ.  ώστε  να  μπορεί  να  τοποθετηθεί  στις  

ήδη  
υπάρχουσες βάσεις χαρτιού. Κατά την παράδοση τα ρολά πρ

έπει  

να περιβάλλονται με πλαστικό περίβλημα από πολυαιθυλένι

ο σε  τρόπο  ώστε  κανένα  σημείο  του  χαρτιού  

καθαριότητας  να  μην  παραμένει εκτεθειμένο. 

 Η κάθε συσκευασία θα περιέχει οκτώ (8) ρολά των 125gr. 

 Η αρχή του χαρτιού να είναι ελαφρώς κολλημένη και η κόλλ

α να  μην  διαπερνά  το  υπόλοιπα  φύλλα,  προς  εύκολη  

χρήση  και  αποφυγή σπατάλης.   Σύνθεση: 

100% λευκασμένος χημικός και θερμομηχανικός πολτός. 
Βάρος : 125 γραμμαρίων περίπου (+/-5%). 

 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα αναγράφουν αναλυτικ

ά τα  χαρακτηριστικά,  τις  διαστάσεις  (μήκος  -  πλάτος),  το  

βάρος,  τη  συσκευασία,  τη  σύνθεση  και  την  ποιότητα  του  

χαρτιού  που  προσφέρουν 

25 
Χαρτί κουζίνας ρολό σε συσκευασία 

των 800 gr 

Χαρτί  κουζίνας  ρολό  από  100%  ανακυκλωμένο  χαρτί  μη  

λευκασμένο  ή  αν  έχει  υποστεί  διαδικασία  λεύκανσης  να  

μην  έχουν  χρησιμοποιηθεί  ουσίες  χλωρίου  (TCF  -  Totally 

Chlorine Free),    δύο  φύλλων,  πολλαπλών  χρήσεων,  σε  

αδιάβροχη  ανακυκλώσιμη  συσκευασία,  να  μην  αφήνει  

χνούδια,  ούτε  να  θρυμματίζεται  σε  μικρά  κομμάτια,  να  
είναι  ανθεκτικό  και  απορροφητικό  στο  νερό,  το  λάδι,  το  

λίπος  κλπ.,  σε  μορφή  ρολό, ενδεικτικού βάρους 800gr 

26 
Χειροπετσέτες advance για μηχάνημα 

TORK. 

Χειροπετσέτες advance για μηχάνημα TORK για ελεγχόμενη 

κατανάλωση. 

27 
Χαρτί υγείας advance για συσκευή 
TORK 

Χαρτί υγείας advance για συσκευή TORK για ελεγχόμενη 
κατανάλωση 

28 
Σαπούνι υγρό για συσκευή TORK 

Σαπούνι υγρό για συσκευή TORK Premium mild 
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Premium mild 

29 
Απολυμαντικό τζελ χεριών για 

συσκευή AUTO GOJO 
Απολυμαντικό τζελ χεριών για συσκευή AUTO GOJO 

30 

Σφουγγαράκια με σύρμα διπλής 

όψεως περίπου 7 x 14cm 

 

Σφουγγάρια  με  σύρμα  (φίμπρα),  για  καθαρισμό  

διαφόρων  

επιφανειών με ανθεκτικότητα σε καθαριστικά και απολυμαντ

ικά, για αποκόλληση ρύπων, διαστάσεων 7x14x3 

cm περίπου. 

31 

Απολυμαντικό ήπιο αντισηπτικό GEL 

χεριών σε συσκευασία ΤΩΝ 1000ml  

 

Αντισηπτικό  υγρό  καθαρισμού  χεριών  με  αντλία  με  

βαλβίδα  σε  συσκευασία  1000ml,    με  βάση  το  

οινόπνευμα  σε  υψηλή  

περιεκτικότητα 70% και άνω. Χωρίς άρωμα. Χωρίς χρώμα.   

Πρέπει να διαθέτει άδεια από τον ΕΟΦ. Εξωτερικά  της  
συσκευασίας  πρέπει  να  αναγράφονται  τα  

συστατικά, η προέλευση και οι οδηγίες προφύλαξης. 

32 
Απολυμαντικό HYGIENE για συσκευή 

Απολυμαντικό HYGIENE για αυτόματη συσκευή για 

απολύμανση της λεκάνης 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ  

 

ΟΜΑΔΑ Β.: ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ –ΧΑΡΤΙΚΑ-ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚ. ΕΤΗ 2022-23 

α/α ΕΙΔΟΣ με περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών 

1. 
Σάκοι απορριμμάτων 52*75 με κορδόνι (10 τεμ). Οι σακούλες απορριμμάτων πρέπει να είναι 
πλαστικές βαριάς χρήσης, στις διαστάσεις που αναγράφονται. 

2. 
Σάκοι απορριμμάτων 70*100/kgr Οι σακούλες απορριμμάτων πρέπει να είναι πλαστικές βαριάς 
χρήσης, στις διαστάσεις που αναγράφονται. 

3. 
Σακούλες απορριμμάτων 120* 150/Κgr. Οι σακούλες απορριμμάτων πρέπει να είναι πλαστικές 
βαριάς χρήσης, στις διαστάσεις που αναγράφονται. 

4. 

Σακούλες απορριμμάτων γραφείου 50*50 / Κgr 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. 

5. 
Χλωρίνη κανονική 4 lt / τεμ. 
Λευκαντικό, καθοριστικό με βάση το χλώριο, ειδικό για πλακάκια, είδη υγιεινής, νεροχύτες και σ' 
όλες τις εσωτερικές επιφάνειες ενός χώρου. Είναι σε υγρή μορφή (όχι παχύρευστη). 

6. 
Χλωρίνη παχύρευστη 4lt/ τεμ. 
Λευκαντικό, καθοριστικό με βάση το χλώριο, ειδικό για πλακάκια, είδη υγιεινής, νεροχύτες και σ' 
όλες τις εσωτερικές επιφάνειες ενός χώρου. Είναι σε υγρή μορφή (παχύρευστη). 

7. 
Υγρό καθαρισμού δαπέδων-γενικής χρήσης με / άρωμα (4lt) / τεμ. Ρευστό καθοριστικό, 
μικροβιοκτόνο ειδικό για επαγγελματίες, ισχυρό για να καθαρίζει σε βάθος, χωρίς ξέβγαλμα, για την 
καταπολέμηση των μικροβίων και δυσάρεστων οσμών. Να φέρει σήμανση ΟΕ. 

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

 διατίθεται σε οικονομική συσκευασία των τεσσάρων(4) / λίτρων. Να φέρει σήμανση CΕ. 

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

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

11. Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε μορφή gel 600ML /  τεμ. με αντλία. 
Ήπιο αντισηπτικό, βοηθά με δραστικό τρόπο στη μείωση των ιών που μεταδίδονται κυρίως μέσω 
των χεριών. 
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12. Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε μορφή gel 4 It / τεμ. Ήπιο αντισηπτικό, βοηθά με δραστικό 
τρόπο στη μείωση των ιών που μεταδίδονται κυρίως μέσω των χεριών . 

13. Καθοριστικό λεκάνης (τύπου παπί) 750 ml/ τεμ. Καθαριστικό λεκάνης, μη διαβρωτικό, όξινο, ειδικό 
για την απομάκρυνση του πουρί και των συσσωρεμένων αλάτων, για την καταπολέμηση των 
μικροβίων το οποίο θα φέρει τη σήμανση CΕ. 

14. Υγρό καθαριστικό πιάτων 4lt/ τεμ. Ρευστό καθοριστικό για τα πιάτα, σε συσκευασία των 4 λίτρα 
μικροβιοκτόνο, για την καταπολέμηση 

 των μικροβίων και δυσάρεστων οσμών. 

15. Σκούπες μονές ενισχυμένες με τρίχα 7εκ.4 σειρών. Σκούπες επαγγελματικές ενισχυμένες ειδικές για 
χρήση σε οδοστρώματα . 

16. Σκούπες εσωτερικού χώρου με τρίχα 7 εκ. 4 σειρών. Σκούπες επαγγελματικές ειδικές νια χρήση  σε 
εσωτερικούς 

17. Σφουγγαρίστρες τύπου vettex. Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές τύπου vettex, ειδικές για χρήση σε 
μεγάλες επιφάνειες  

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

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

20. Μωρομάντηλα συσκευασίας (σακουλάκι 72 τεμ.) 

21. Σφουγγάρια για πλύσιμο. 
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. 

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

23. Γάντια ελαστικά μιας χρήσης σε κουτί που περιέχει 100 / 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 CΕ. Μεγέθη 
M-ΧL. Εξωτερικά η κάθε συσκευασία να αναγράφει κωδικό προϊόντος, έτος κατασκευής και 
εικονόσημα προστασίες από χημικές ουσίες. 

24. Γάντια πλαστικά κουζίνας. Γάντια πλαστικά κουζίνας επαγγελματικής χρήσης, ειδικά για την φύλαξη 
των χεριών από την χρήση απορρυπαντικών και υγρών καθαρισμού. Μέγεθος s/m/l. 

25. Γάντια ελαστικά μιάς χρήσεως 100 / τεμάχια / κουτί. 

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

27. Πανί καθαρισμού από μικρο'ΐνες. 
Πανί από μικρο'ΐνες για καθαρισμό επιφανειών επίπλων και άλλων σκευών γραφείου. 

28. 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 
έως ΙΟΟΟ γρ. 

29. Χαρτομάντηλα (80 διπλά φύλλα) 

30. Σιδερόπανο 140*50 εκ. 

31. Χαρτί υγείας 40 ρολών/τεμάχιο. 
Χαρτί υγείας 40 ρολών χαρτιού υγείας, μη ανακυκλωμένο, δίφυλλο, γκοφρέ από καθαρή χαρτομάζα. 

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

33. Χαρτοδοχείο, με μηχανισμό ποδομοχλού για το άνοιγμα 

 καπακιού και εσωτερικό πλαστικό κάδο, περίπου 35lt /τεμ 

34. Παρκετέζα με βάση (600ML) 

35 Πλαστικά ποτηράκια μιας χρήσεως (συσκευασία των 50 τμχ) 

36 Πλαστικά ποτηράκια μεγάλα μιας χρήσεως (συσκευασία των 20 τεμ) λευκά 

37 Πλαστικά πιατάκια μικρά (συσκευασία 20 τεμ) 

38 Πλαστικά πιατάκια μεγάλα (συσκευασία 20 τεμ) 

39 Τάπερ αλουμινίου μιας χρήσεως με καπάκι ( συσκευασία 60 τεμ) 

40 Καλαμάκια ροφήματος (συσκευασία 100 ) 

41 Σακούλες (τύπου polybag (συσκευασία μεσαία) 

42 Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων (4lt) 

43 Γυαλιστικό πλυντηρίου πιάτων (4lt) 
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ΟΜΑΔΑ Γ.: ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ –ΧΑΡΤΙΚΑ-ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 

ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚ. ΕΤΗ 2022-23 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

  

 Κ ΑΤΗΓΟΡΙΑ Α -ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1 ΣΕΤ ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ  

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΚΟΥΒΑ ΜΟΝΟ 25LT. ΚΑΙ 

 ΣΤΥΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 

2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

 (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) 400 ΓΡ 

3 ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

 ≥ 1,30Μ 

4 ΚΑΛΥΚΑΣ (ΔΑΓΚΑΝΑ) ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

5 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ 

 ΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ 15LT 

6 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΗ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) 

44 Αλάτι πλυντηρίου πιάτων (1 kgr) 
45 Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων (20 kgr) 
46 Αποσκληρυντικό πλυντηρίου ρούχων  (1kgr) 

47 Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων(4l) 

48 Καθαριστικό χαλιών υγρό(1 It) 

49 Αντισηπτικό υγρό (τύπου DETTOL) γενικής χρήσεως (500ML) 

50 Αντισηπτικό υγρό τύπου (DETTOL) για λίπη κουζίνας 

51 Σύρμα ανοξείδωτο πιάτων (6Ο gr) 

52 Χαρτοπετσέτες εστιατορίου ( συσκευασία )(750 τεμ) 

53 Αλουμινόχαρτο (100 μ.) 

54 Λαδόκολλα 70*100 εκ. 

55 Βαμβάκι. Καθαρό υδρόφιλο βαμβάκι από 100% φυτικές ίνες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής 
Φαρμακοποιίας. Σε συσκευασία των 100γρ.  

56 Οινόπνευμα καθαρό. Καθαρό οινόπνευμα, υγρό διαυγές και άχρωμο με αντισηπτικές και αντιμικροβιακές 
ιδιότητες. 

57 Λευκαντικό ρούχων, υγρό 5 ltr. , σε υγρό με ενεργό οξυγόνο. Πιστοποιημένο και εγκεκριμένο από τα 
διεθνή πρότυπα ασφάλειας ποιότητας . 

58 Αποφρακτικό σωλήνων 800(ML) Ισχυρό αποφρακτικό υγρό ταχείας δράσης με χρήση σε τουαλέτες, 
νιπτήρες, σωληνώσεις κτλ. 

59 Εντομοκτόνο τύπου Αεροζόλ για βαδιστικά έντομα. ( Επαφής και στομάχου 
Κουνούπια - Μυρμήγκια - Κατσαρίδες κλπ) 

60 Υδροχλωρικό οξύ 450ml. 

61 Κουβάς σφουγγαρίσματος 15 ltr. 

62 Επαγγελματικές σφουγγαρίστρες 40 εκ. 

63 Επαγγελματικός κουβάς σφουγγαρίσματος (25lt) 

64 Κουβάς κουζίνας με ποδόμακτρο (35lt) 

65 Απλώστρες ρούχων αλουμινίου, τρίφυλλες. 

66 Μανταλάκια (συσκευασία 24 τεμ) 

67 Πάνες για μωρά διάφορα νούμερα. 

68 Αφρόλουτρο παιδικό 250 ml. 

69 Κρέμα περιποίησης αλλαγής πάνας. 

70 Λάστιχο καθαρισμού τζαμιών 25 εκ. 

71 Δαγκάνα σφουγγαρίστρας επαγγελματικής 
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7 ΚΟΝΤΑΡΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 

 ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΕΣ 

8 ΣΚΟΥΠΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΒΟΥΡΤΣΑ) 

9 ΣΚΟΥΠΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ – ΒΟΥΡΤΣΑ) 

10 ΞΑΡΑΧΝΙΑΣΤΡΑ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΟΝΤΑΡΙ 

11 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΜΙΚΡΟΪΝΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 32Χ32 

12 ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 

13 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4 LT 

14 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4 LT 

15 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4 L 

16 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 

 ΨΕΚΑΣΜΟΥ 500ML 

17 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 LT 

18 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ FIBRA 

19 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ PH 4L 

20 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ PH 300ML 

21 ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ - 100 ΤΕΜ/ΚΟΥΤΙ 

22 ΥΓΡΟ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΑΛΑΤΩΝ 4LT (ΤΥΠΟΥ 

 VIAKAL Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ) 

23 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 

 750 ML (ΤΥΠΟΥ ΠΑΠΙ) 

24 ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (ΠΙΓΚΑΛ) 

25 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ (ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ)ΡΟΛΟ 14 Μ 

26 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ 500 ML 

27 ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 250ML 

28 ΞΥΔΙ ΑΠΛΟ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑ) 

29 ΥΓΡΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ (ΤΥΠΟΥ TUBOFLO) 

30 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

31 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛA 

  

 Κ ΑΤΗΓΟΡΙΑ B - ΧΑΡΤΙΚΑ 

1 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΚΟΦΡΕ 40 ΡΟΛΑ/ΤΕΜ. 

2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΡΟΛΟ 800 ΓΡ.) 

3 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100ΤΜΧ ) 

  

 Κ ΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ- ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 
1 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 50Χ70 

2 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΕΣ ΓΙΑ 

 ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (50Χ55 ΕΚ.) 

 

ΟΜΑΔΑ Δ.: ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ –ΧΑΡΤΙΚΑ-ΕΙΔΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΠΔΔ  

ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚ. ΕΤΗ 2022-23 

 

α/α ΕΙΔΟΣ με περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών 

1. 
Σάκοι απορριμμάτων 52*75 με κορδόνι (10 τεμ). Οι σακούλες απορριμμάτων πρέπει να είναι 
πλαστικές βαριάς χρήσης, στις διαστάσεις που αναγράφονται. 

2. 
Σάκοι απορριμμάτων 70*100/kgr Οι σακούλες απορριμμάτων πρέπει να είναι πλαστικές βαριάς 
χρήσης, στις διαστάσεις που αναγράφονται. 
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3. 
Σακούλες απορριμμάτων 120* 150/Κgr. Οι σακούλες απορριμμάτων πρέπει να είναι πλαστικές 
βαριάς χρήσης, στις διαστάσεις που αναγράφονται. 

4. 

Σακούλες απορριμμάτων γραφείου 50*50 / Κgr 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. 

5. 
Χλωρίνη κανονική 4 lt / τεμ. 
Λευκαντικό, καθοριστικό με βάση το χλώριο, ειδικό για πλακάκια, είδη υγιεινής, νεροχύτες και σ' 
όλες τις εσωτερικές επιφάνειες ενός χώρου. Είναι σε υγρή μορφή (όχι παχύρευστη). 

6. 
Χλωρίνη παχύρευστη 4lt/ τεμ. 
Λευκαντικό, καθοριστικό με βάση το χλώριο, ειδικό για πλακάκια, είδη υγιεινής, νεροχύτες και σ' 
όλες τις εσωτερικές επιφάνειες ενός χώρου. Είναι σε υγρή μορφή (παχύρευστη). 

7. 
Υγρό καθαρισμού δαπέδων-γενικής χρήσης με / άρωμα (4lt) / τεμ. Ρευστό καθοριστικό, 
μικροβιοκτόνο ειδικό για επαγγελματίες, ισχυρό για να καθαρίζει σε βάθος, χωρίς ξέβγαλμα, για την 
καταπολέμηση των μικροβίων και δυσάρεστων οσμών. Να φέρει σήμανση ΟΕ. 

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

9. 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. 

10. Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε μορφή GEL 600ML / I τεμ. με αντλία 
Ήπιο αντισηπτικό, βοηθά με δραστικό τρόπο στη μείωση των ιών που μεταδίδονται κυρίως μέσω 
των χεριών. 

11. Καθαριστικό λεκάνης (παπί) 750ml / 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 CΕ. 

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

13. Σκούπες εσωτερικού χώρου με τρίχα 7 εκ. 4 σειρών / I τεμ. Σκούπες   επαγγελματικές   ειδικές   για   

χρήση σε εσωτερικούς χώρους. 

14. Σφουγγαρίστρες τύπου VETTEX. Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές τύπου VETTEX, ειδικές για χρήση 

σε μεγάλες επιφάνειες. 

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

16. Κοντάρι ξύλινο. 
Κοντάρι ξύλινο μήκους 120 εκατοστών, ειδικό για την  εφαρμογή στις σκούπες και στις 
σφουγγαρίστρες.                                           

17. Σφουγγάρια για πλύσιμο σκευών διάστασης 15X10 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. 

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

19. Γάντια ελαστικά μιας χρήσης σε κουτί που περιέχει 100 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 CΕ. Μεγέθη L-XL. Εξωτερικά 
η κάθε συσκευασία να αναγράφει κωδικό προϊόντος, έτος κατασκευής και εικονόσημα προστασίες 
από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς. 

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

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

22. 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 έως ΙΟΟΟ γρ. 

23. Χειροπετσέτες Ζικ-Ζακ οικολογικές σε κουτιά των 200 τεμαχίων / κουτί. Χειροπετσέτες Ζικ-Ζακ 
οικολογικές, κατά προτίμηση από ανακυκλωμένο χαρτί, σε κουτιά των 200 τεμαχίων 

24. Χαρτί υγείας 40 ρολών/τεμάχιο. Χαρτί υγείας 40 ρολών χαρτιού υγείας, μη ανακυκλωμένο,   
δίφυλλο,   γκοφρέ από καθαρή χαρτομάζα. 

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





56 

 

26. Καθαριστικό δαπέδων και επιφανειών για χρήση από μηχανοκίνητα      σάρωθρα      -      πλυστικών 
μηχανών εξωτερικού χώρου σε συσκευασία 10 λίτρων / τεμ. Ουδέτερο      αρωματικό      
καθαριστικό δαπέδων και επιφανειών χαμηλού αφρισμού. Να είναι συμπυκνωμένο με ειδικά 
ενισχυτικά καθαρισμού για εύκολο, γρήγορο και υγιεινό καθαρισμό. Να είναι κατάλληλο για όλα τα 
δάπεδα και όλες τις πλενόμενες επιφάνειες από μάρμαρο, γρανίτη, μωσαϊκό. Να μην χρειάζεται 
ξέβγαλμα. Να είναι κατάλληλο για αυτόματες μηχανές πλύσης και στέγνωσης δαπέδων για να 
χρησιμοποιείται στην πλύση πλακόστρωτων δημόσιων πεζοδρόμων και να μην δημιουργεί 
ολισθηρή επιφάνεια 
 

ΟΜΑΔΑ Ε.: ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ –ΧΑΡΤΙΚΑ-ΕΙΔΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΠΔΔ  

ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚ. ΕΤΗ 2022-23 

 

α/α ΕΙΔΟΣ με περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών 

1. 
Σάκοι απορριμμάτων 52*75 με κορδόνι (10 τεμ). Οι σακούλες απορριμμάτων πρέπει να είναι 
πλαστικές βαριάς χρήσης, στις διαστάσεις που αναγράφονται. 

2. 
Σάκοι απορριμμάτων 70*100/kgr Οι σακούλες απορριμμάτων πρέπει να είναι πλαστικές βαριάς 
χρήσης, στις διαστάσεις που αναγράφονται. 

3. 
Σακούλες απορριμμάτων 120* 150/Κgr. Οι σακούλες απορριμμάτων πρέπει να είναι πλαστικές 
βαριάς χρήσης, στις διαστάσεις που αναγράφονται. 

4. 

Σακούλες απορριμμάτων γραφείου 50*50 / Κgr 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. 

5. 
Χλωρίνη κανονική 4 lt / τεμ. 
Λευκαντικό, καθοριστικό με βάση το χλώριο, ειδικό για πλακάκια, είδη υγιεινής, νεροχύτες και σ' 
όλες τις εσωτερικές επιφάνειες ενός χώρου. Είναι σε υγρή μορφή (όχι παχύρευστη). 

6. 
Χλωρίνη παχύρευστη 4lt/ τεμ. 
Λευκαντικό, καθοριστικό με βάση το χλώριο, ειδικό για πλακάκια, είδη υγιεινής, νεροχύτες και σ' 
όλες τις εσωτερικές επιφάνειες ενός χώρου. Είναι σε υγρή μορφή (παχύρευστη). 

7. 
Υγρό καθαρισμού δαπέδων-γενικής χρήσης με / άρωμα (4lt) / τεμ. Ρευστό καθοριστικό, 
μικροβιοκτόνο ειδικό για επαγγελματίες, ισχυρό για να καθαρίζει σε βάθος, χωρίς ξέβγαλμα, για την 
καταπολέμηση των μικροβίων και δυσάρεστων οσμών. Να φέρει σήμανση ΟΕ. 

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

9. 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. 

10. Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε μορφή GEL 600ML / I τεμ. με αντλία 
Ήπιο αντισηπτικό, βοηθά με δραστικό τρόπο στη μείωση των ιών που μεταδίδονται κυρίως μέσω 
των χεριών. 

11. Καθαριστικό λεκάνης (παπί) 750ml / 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 CΕ. 

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

13. Σκούπες εσωτερικού χώρου με τρίχα 7 εκ. 4 σειρών / I τεμ. Σκούπες   επαγγελματικές   ειδικές   για   

χρήση σε εσωτερικούς χώρους. 

14. Σφουγγαρίστρες τύπου VETTEX. Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές τύπου VETTEX, ειδικές για χρήση 

σε μεγάλες επιφάνειες. 

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

16. Κοντάρι ξύλινο. 
Κοντάρι ξύλινο μήκους 120 εκατοστών, ειδικό για την  εφαρμογή στις σκούπες και στις 
σφουγγαρίστρες.                                           

17. Σφουγγάρια για πλύσιμο σκευών διάστασης 15X10 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. 

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

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

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

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

22. 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 έως ΙΟΟΟ γρ. 

23. Χειροπετσέτες Ζικ-Ζακ οικολογικές σε κουτιά των 200 τεμαχίων / κουτί. Χειροπετσέτες Ζικ-Ζακ 
οικολογικές, κατά προτίμηση από ανακυκλωμένο χαρτί, σε κουτιά των 200 τεμαχίων 

24. Χαρτί υγείας 40 ρολών/τεμάχιο. Χαρτί υγείας 40 ρολών χαρτιού υγείας, μη ανακυκλωμένο,   
δίφυλλο,   γκοφρέ από καθαρή χαρτομάζα. 

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

26. Καθαριστικό δαπέδων και επιφανειών για χρήση από μηχανοκίνητα      σάρωθρα      -      πλυστικών 
μηχανών εξωτερικού χώρου σε συσκευασία 10 λίτρων / τεμ. Ουδέτερο      αρωματικό      
καθαριστικό δαπέδων και επιφανειών χαμηλού αφρισμού. Να είναι συμπυκνωμένο με ειδικά 
ενισχυτικά καθαρισμού για εύκολο, γρήγορο και υγιεινό καθαρισμό. Να είναι κατάλληλο για όλα τα 
δάπεδα και όλες τις πλενόμενες επιφάνειες από μάρμαρο, γρανίτη, μωσαϊκό. Να μην χρειάζεται 
ξέβγαλμα. Να είναι κατάλληλο για αυτόματες μηχανές πλύσης και στέγνωσης δαπέδων για να 
χρησιμοποιείται στην πλύση πλακόστρωτων δημόσιων πεζοδρόμων και να μην δημιουργεί 
ολισθηρή επιφάνεια 
 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ.: ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ –ΧΑΡΤΙΚΑ-ΕΙΔΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΖΗΡΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ  ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚ. ΕΤΗ 

2022-23 

 

α/α ΕΙΔΟΣ με περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών 

1. 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ 15 LT 

Κουβάς πλαστικός με στίφτη, μεγάλης αντοχής και χωρητικότητας 15 λίτρων.  

 

2. 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΗ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) 

Οικιακή  σφουγγαρίστρα  200  γρ.(ανταλλακτικό),  βιδωτή,  τύπου wettex 

 από βισκόζη και πολυεστέρα, με αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδι 
κατά τη χρήση της και να έχει μεγάλη απορροφητικότητα 

3. 

ΚΟΝΤΑΡΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΕΣ 

Κοντάρι κατάλληλο για οικιακή σφουγγαρίστρα και για τις σκούπες εσωτερικού  

και εξωτερικού χώρου, inox, βιδωτό, ανθεκτικό στη χρήση, μήκους 1,30 μέτρα,  

το οποίο να ταιριάζει απόλυτα στις προσφερόμενες σκούπες και σφουγγαρίστρες  

που  περιγράφονται  στις  προδιαγραφές  του  παρόντος  και  θα προσφερθούν. 

 

4. 

ΣΚΟΥΠΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ – ΒΟΥΡΤΣΑ) 

Σκούπα  (ανταλλακτικό – βούρτσα) εσωτερικών  χώρων  από  πλαστικό  υψηλής  

αντοχής, που να μην μαδάει και να σκουπίζει γρήγορα και ομοιόμορφα χωρίς να  

αφήνει  ίχνη,  λόγω  του μεγέθους  και  της πυκνότητας  των  ινών  της.  Να  έχει  

μαλακές ίνες και χνουδωτές άκρες για την εύκολη απομάκρυνση των χνουδιών  

και της σκόνης. Διαστάσεις σκούπας: 30 εκατοστά, με τρίχα 7 εκατοστά, σε 4  
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σειρές ανά τεμάχιο. 

 

5. 

ΣΚΟΥΠΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΚΟ – ΒΟΥΡΤΣΑ) 

Σκούπα  (ανταλλακτικό – βούρτσα)  εξωτερικών  χώρων  από  πλαστικό  υψηλής  

αντοχής, που να μην μαδάει και να σκουπίζει γρήγορα και ομοιόμορφα χωρίς να  

αφήνει  ίχνη,  λόγω  του  μεγέθους  και  της πυκνότητας  των  ινών  της.  Να  έχει  

σκληρές  ίνες  και  να είναι  κατάλληλη  για σκούπισμα  φύλλων,  πευκοβελόνων,  

σκουπιδιών, κλπ. Διαστάσεις σκούπας: 30 εκατοστά, με τρίχα 7 εκατοστά, σε 4  

σειρές ανά τεμάχιο. 

 

6. 

ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 

Φαράσι  ορθοστατικό πλαστικό  με  ανθεκτικό  λάστιχο  στο  άκρο  του,  με  

ενσωματωμένο κοντάρι για εύκολη αποκομιδή απορριμμάτων. 

 

7. 

ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4 lt. 

Να έχει ως βάση το χλώριο (διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου), τύπου χλωρίνης,  

παχύρευστη,  κατάλληλη  για  γενικό  καθαρισμό,  απολύμανση  και  λεύκανση. 

Συσκευασία 4 λίτρων σε πλαστικό δοχείο. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με  

οδηγίες για την αραίωση και χρήση, καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ.άδειας κυκλοφορίας του 

προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

 

8. 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4 lt 

Να  μην  επηρεάζει  τα  χρώματα  και  να  περιέχει  πρώτες  ύλες  που  να  είναι  

βιοαπικοδομίσημες.  Κατάλληλο  για  επιφάνειες  από  ξύλο,  πλαστικό,  ανοξείδωτο, φορμάϊκες, 

πλακάκια δαπέδου, μάρμαρα, τοίχους, κλπ. Να μην χρειάζεται ξέβγαλμα. Να  διατίθεται  σε  

οικονομική  συσκευασία  4  λίτρων  και  να  είναι  σύμφωνο  με  τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

9. 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ FIBRA 

Σφουγγάρι υψηλής ποιότητας δύο όψεων, με μία επιφάνεια αφρώδους υλικού για  

απορρόφηση υγρών και τρίψιμο ευαίσθητων επιφανειών και την άλλη πλευρά με  

ενισχυμένη φίμπρα μεγάλης αντοχής για τρίψιμο σκληρών επιφανειών. Διαστάσεις 10Χ15 Χ 2,50εκ 

 

10. 

ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ PH 4 LT 

Παχύρευστο υγρό κρεμοσάπουνο για καθαρισμό των χεριών, με ενυδατική κρέμα, ευχάριστο 
άρωμα και ισορροπημένο PH. Να διατίθεται σε συσκευασία 4 λίτρων 

11. 

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ PH 300 ML 

Παχύρευστο υγρό κρεμοσάπουνο για καθαρισμό των χεριών, με ενυδατική κρέμα, ευχάριστο 

άρωμα και ουδέτερο PH .Να διατίθεται σε συσκευασία 300 

Ml με αντλία. 
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12. 

ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Γάντια Latex μιας  χρήσης ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ,  για  αντιμετώπιση  χημικών  ουσιών  ή  μικροργανισμών. 

Συσκευασία 100 τεμαχίων / κουτί. Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη. 

 

13. 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 750ml 

 (ΤΥΠΟΥ ΠΑΠΙ) 

Υγρό καθαριστικό λεκάνης, με άρωμα (τύπου ΠΑΠΙ), μη διαβρωτικό, όξινο, ειδικό  

για  την  απομάκρυνση  του  πουρί  και  των  συσσωρευμένων  αλάτων,  για  την  

καταπολέμηση των μικροβίων και των δυσάρεστων οσμών. Να φέρει σήμανση  

CEκαι να διατίθεται σε πλαστική συσκευασία των 750ml.  

 

14. 

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (ΠΙΓΚΑΛ ΚΛΕΙΣΤΟ) 

Βουρτσάκι  τουαλέτας WC με  πλαστική  βάση  (πιγκάλ)  κλειστού  τύπου, για τον καθαρισμό 

τουαλέτας 

15. 

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ 100ML 

Αλκοολούχο απολυμαντικό χεριών με απολυμαντικές ιδιότητες, σε συσκευασία των 100ml Να  έχει  

μικροβιολογική  δράση  (βακτηριδιοκτόνο,  μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο, ιοκτόνο). Για χρήση 
αδιάλυτο σε στεγνά χέρια. Κατάλληλο και για ευαίσθητες επιδερμίδες.  

 

16. 

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 

Αντιβακτηριδιακό υγρό που θα προλαμβάνει την εξάπλωση των βακτηριδίων και θα διασφαλίζει την 

υγιεινή των χώρων. Να εξουδετερώνει το 99,9% των βακτηριδίων και των ιών, 

συμπεριλαμβανομένων Ε.coli, Σαλμονέλας, MRSA, και ιών της γρίπης  τύπου Α Η1Ν1. Να είναι χωρίς 

οσμή, χρώμα, χλώριο και να είναι κατάλληλα για χρήση σε επιφάνειες κοπής τροφίμων, καρεκλάκια 
φαγητού, στρώματα για αλλαγή πάνας, ψυγεία, κάδους απορριμμάτων, νεροχύτες, μπανιέρες και 

βρύσες, λεκάνες τουαλέτας. Να είναι ασφαλή για χρήση σε επιφάνειες προετοιμασίας φαγητού .Να 

διατίθεται σε ποσότητα 250 ml ανά τεμάχιο. 

 

17. 

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ  

Αποφρακτικό  σε  υγρή  μορφή. Να  είναι  εξαιρετικά  αποτελεσματικό  και  να  

ξεβουλώνει νιπτήρες, μπανιέρες, νεροχύτες κ.λ.π. Μόνο με την προσθήκη νερού  

χωρίς  να  προκαλεί  βλάβες  στα  σιφώνια  και  στους  σωλήνες,  ακόμη  και  στους πλαστικούς. 
Επιπλέον να καταπολεμά τις οργανικές ουσίες, ώστε να διατηρεί τις αποχετεύσεις  καθαρές  

απαλλαγμένες  από  δυσάρεστες  οσμές.  Να  διατίθεται  σε ποσότητα 1 λίτρου 

18. 

ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

Τα  γάντια  να  είναι  άνετα  και  να  φοριούνται  εύκολα.  Να  είναι  κατάλληλα  για  

εργασίες  και  να  έχουν  ανάγλυφη  παλάμη,  αντιολισθητική.  Να  διατίθενται  σε  

χρώμα κίτρινο και μπλε και σε μεγέθη s,m,l,xl. Να έχουν μήκος 30 εκατοστά και  

βάρος περίπου 50 γραμ. ανά ζεύγος. 

 

19. 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΚΟΦΡΕ 40 ΡΟΛΑ/ΤΕΜ. 

Χαρτί υγείας βάρους μεγαλύτερου ή ίσου των 130 γραμμαρίων, λευκό, δίφυλλο, 100% λευκασμένος 

χημικός πολτός, υδατοδιαλυτό, με ελάχιστο μήκος 37μέτρων.  
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2. 

 

20. 

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΡΟΛΟ 800 ΓΡ.) 

Χαρτί κουζίνας λευκό, σε ρολό 800 γραμμαρίων +_5%, δίφυλλο, διπλά ενισχυμένο, με διάτρηση,  

από  λευκασμένο  πολτό,  με  μεγάλη  απορροφητικότητα,  που  δεν  αφήνει χνούδι και είναι πολύ 

ανθεκτικό για πολλές χρήσεις. Να είναι απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος και τα 

απορρυπαντικά. Μήκος ρολού 80 μέτρα περίπου. 

 

21. 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΡΟΛΛΟ  (50Χ70εκ.) 

Πλαστικές  σακούλες  απορριμμάτων  από  πρωτογενές  πολυαιθυλένιο  υλικό  υψηλής αντοχής, 

χρώματος μαύρου. Διαστάσεις 50Χ70 εκατοστά. 

 

22. 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ΛΕΥΚΕΣ  ΓΙΑ  ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ  ΓΡΑΦΕΙΟΥ  

(50Χ55εκ.) 

Πλαστικές  σακούλες  απορριμμάτων  από  πρωτογενές  πολυαιθυλένιο  υλικό  υψηλής αντοχής, με 

αστεροειδές κλείσιμο στον πάτο. Διαστάσεις: 50Χ55 εκατοστά. 

 

23. 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΥΜΑ ΚΙΛΟΥ (80x110εκ) 

Πλαστικές  σακούλες  απορριμμάτων  από  πρωτογενές  πολυαιθυλένιο  υλικό  υψηλής αντοχής, 
χρώματος μαύρου. Διαστάσεις 80x110εκατοστά. 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Το υλικό κατασκευής των σάκων θα έχει χαρακτηριστικά εναρμονισμένα με τις προδιαγραφές (Standard) αντοχής σε όλε

ς τις μορφές καταπόνησης, καθώς και στο χρόνο. Οι υποψήφιοι  προμηθευτές  θα  προσκομίσουν  δείγματα. Με  την  
υποβολή  της  προσφοράς  θα  πρέπει  να  προσκομισθεί  δείγμα  του  κάθε υγρού καθαριστικού.   

Σε περίπτωση που τα υλικά απαιτούν αραίωση, υποχρεούται ο προμηθευτής στην επίδειξη της  χρήσης αυτών. 

Ειδικότερα, για τα προς προμήθεια είδη:  

  Καθαριστικά 

1. Τζαμιών 

2. Δαπέδων – Γενικής Χρήσης 

3. Δύσκολων Λεκέδων 

4. Χώρων υγιεινής 

5. Πλυντήριο Κάδων 

6. Απορριμματοφόρων 

Αφαλατικά 

Απολυμαντικά 

Θα πρέπει να τηρούνται επιπλέον οι Τεχνικές Προδιαγραφές για τα συστατικά τους, τα οποία 

αναφέρονται στον ακόλουθο ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ : 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ 

 ΑΛΚΑΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  

1 Υδροξείδιο καλίου (KOH) (καυστικό νάτριο), 

πυριτικό νάτριο 

 

Όχι περισσότερο από 5%. 

Εξαίρεση: απορρυπαντικά 

για πλυντήρια 

πιάτων - όχι περισσότερο 

από 30%. Κανένας 

περιορισμός για 

συμπυκνωμένο διάλυμα. 

 

2  Αμμωνία Αμμωνία Όχι περισσότερο από 1%. 

Σε συμπυκνωμένα 

διαλύματα όχι περισσότερο 
από 5%. 

 

 ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

 

 

1  Υπεροξείδιο του υδρογόνου (PERHYDROL Όχι περισσότερο από 10%. 

Εξαίρεση: λευκαντικές 

μονάδες για 

απορρυπαντικά πλυντηρίου. 

 

 ΥΛΙΚΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (BUILDERS)  

1 Πυριτικά άλατα νατρίου  Όχι περισσότερο από 30%. 

 

2 Πολυανθρακικά Όχι περισσότερο από 5%. 

3 Φωσφορικά άλατα, (EDTA - 

Ethylnediamine tetracetate) 

 Να μην περιέχονται 

4  NTA (Nitrilotriacetate) 

 

Όχι περισσότερο από 1%. 

Εξαίρεση: απορρυπαντικά 

για πλυντήρια 

πιάτων - όχι περισσότερο 

από 20%. 

 

5  Φωσφοριούχες ενώσεις Όχι περισσότερο από 1%. 

Εξαίρεση: απορρυπαντικά 
πλυντηρίου ρούχων και 

απορρυπαντικά 

για πλυντήρια πιάτων με 

αυτόματη δοσολογία- όχι 

περισσότερο από 

5% . 
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 ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ  

1 Συνολική περιεκτικότητα διαλυτών  Όχι περισσότερο από 30%. 
Κανένας περιορισμός για 

συμπυκνωμένα 

διαλύματα. 

 

2 Αλιφατικοί Υδρογονάνθρακες 

Aromatic – Free test petrol 

Διαιθυλενογλυκολικός μονομεθυλαιθέρας 

Διαιθυλενογλυκολικός αιθυλαιθέρας 

Διαιθυλενογλυκολικός βουτυλαιθέρας 

2-2 Βουτοξυεθοξύ –Οξικός αιθυλεστέρας 

(2-2_Butoxyethoxy-ethylacetate ) 

1-μεθοξυπροπανόλη-2 

Τερπένια, τερεβινθέλαιο 

 

Όχι περισσότερο από 5%. 

Εξαίρεση: Υλικά 

καθαριότητας δαπέδων: όχι 

περισσότερο από 10%. 

 

3 Σύνολο διαλυτών που προαναφέρθηκαν  Όχι περισσότερο από 10%. 

Όχι περισσότερο από 20% 

προκειμένου 

για υλικά καθαριότητας 

δαπέδων. 

 

4 Ελεύθερη μονοαιθανολαμίνη και 

τριαιθανολαμίνη (ΜΕΑ) 

 

Όχι περισσότερο από 1%. Σε 

συμπυκνωμένα διαλύματα 

όχι 

περισσότερο από 5%. 

 

5 Αρωματικοί υδρογονάνθρακες 

Διαλύτης νάφθα, test petrol 

Βουτανόλη, ισοβουτανόλη, μεθανόλη 

Αιθυλενική γλυκόλη, μεθυλενική γλυκόλη, 

αιθυλική γλυκόλη 

Βουτιλική γλυκόλη, 

Φαινυμονογλυκολαιθέρας 

Dipropylene glycol monomethylether 

Άλας μεθυλενικής γλυκόλης, άλας 

αιθυλικής γλυκόλης, άλας βουτιλικής 

γλυκόλης, άλας προπυλικής γλυκόλης, 

2-μεθοξυπροπανόλη-1 

Να μην περιέχονται 
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Αλογονικοί υδρογονάνθρακες, 

Διαιθανολαμίνη (DΕΑ) 

 

 ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΑΛΑΤΑ  

1 Χλωριούχο κάλιο, χλωριούχο ασβέστιο, 

θειϊκό μαγνήσιο, χλωριούχο νάτριο, θειϊκό 

νάτριο, άλας μαγνησίου 

 

Όχι περισσότερο από 10%. 

 

 ΟΞΕΑ 

 

 

1 Οξικό οξύ, γλυκολικό οξύ, γλυκοξιλικό οξύ, 

γαλακτικό οξύ, οξαλικό οξύ 

 

Κανένας περιορισμός για 

συμπυκνωμένα 

Διαλύματα. 

 

2 Amidosulphonic acid, δισανθρακικό 

νάτριο 

 

Όχι περισσότερο από 10%. 

Κανένας περιορισμός για 

συμπυκνωμένα διαλύματα. 

 

3 3 Μυρμηγκικό οξύ, φωσφορικό οξύ, 

υδροχλωρικό οξύ, θειϊκό οξύ 

 

Όχι περισσότερο από 1%. 

Κανένας περιορισμός για 

συμπυκνωμένα διαλύματα 

4 Νιτρικό οξύ  Να μην περιέχονται 

 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ  

1 Απολυμαντικά κατηγορίας R50/53 (πολύ 

τοξικά για υδρόβιους οργανισμούς, Μπορεί 

να προκαλέσουν μακροχρόνιες βλαβερές 

επιπτώσεις σε κανάλια νερού) ή τα οποία θα 

χρειάζονταν τέτοια κατηγοριοποίηση 

 

Να μην περιέχονται 

2 Τετραδικά απολυμαντικά αμμωνίας Να μην περιέχονται 

3 Αλκύλια (APEO) Να μην περιέχονται 

 ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ 

 

 

1 Φθαλικοί διεστέρες της 2-αιθυλοεξανόλης 

(DEHP-Di(2-ethylhexyl) phthalate 

Να μην περιέχονται 

 ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ 

 

 

1 Φορμαλδεΰδες και προϊόντα απόσπασής Να μην περιέχονται. 
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τους, συστατικά τεταρτοταγούς αμμωνίου, 

αλογόνα και συστατικά που περιέχουν 

αλογόνα 

 

Εξαίρεση : chloro 

isothiazolinone : όχι 

περισσότερο από 15ppm 

2  Σορβικό οξύ και άλατα, βενζοϊκό οξύ και 

άλατα 

Όχι περισσότερο από 1%. 

 

3  Άλλα Όχι περισσότερο από 1%. 

 

 ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ 

 

 

1 Αρωματικές ουσίες Παραδιχλωροβενζόλιο, 

3-Μεθυλοκυκλοδεκαπετνανόλη (nitromusk) 

και πολυκυκλικά συστατικά του μόσχου 

Να μην περιέχονται 

 

2  Άλλες αρωματικές ουσίες  Όχι περισσότερο από 1%. 

3 Χρωστικές  Όχι περισσότερο από 0,1%. 

 

4 Azo dye Να μην περιέχονται 

5 Λιπαρές αμίνες Να μην περιέχονται 

6 Καρβοξυμεθυλοκυταρρίνη (CMC) Όχι περισσότερο από 10%. 

 

7 Πολυβινυλοπυρρολιδόνη (Povidone PVP)  Όχι περισσότερο από 5%. 

 

8 Πολυβινυλοπυρρολιδόνη (Povidone PVP) ) Όχι περισσότερο από 5%. 

              

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Για τα ανωτέρω είδη να προσκομίζεται: 

 

I. εφόσον απαιτείται, το ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (MATERIAL SAFETY DATA SHEET) για κάθε: 

 υγρό καθαριστικό/απολυμαντικό, 

 εντομοκτόνο 

 μυοκτόνο 

 προνυμφοκτόνο 

 απωθητικό φιδιών 

II. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι: 

 H ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία των ανωτέρω προϊόντων είναι σύμφωνες με τον 

κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008, όπως ισχύει, 

 Το ή τα Δ.Δ.Α. των ανωτέρω προϊόντων, εφ' όσον απαιτείται, είναι επικαιροποιημένο και 

σύμφωνο με τον Κανονισμό REACH (1907/2006/ΕΚ) και τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αριθ. 
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2015/830, όπως ισχύουν. 

 Έχει κατατεθεί αίτηση καταχώρησης των ανωτέρω προϊόντων, εφ' όσον απαιτείται, στο 

Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (ΕΜΧΠ), σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού 

CLP (Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ), όπως ισχύει. 

III. Με την υποβολή της προσφοράς θα πρέπει να προσκομισθεί δείγμα του κάθε υγρού 

Καθαριστικού. 

Σε περίπτωση που τα υλικά απαιτούν αραίωση, υποχρεούται ο προμηθευτής στην επίδειξη της χρήσης 
αυτών. 

  

                                               Φιλιππιάδα, 1-3-2021 

 

                         ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η  Αρμόδια υπάλληλος                                Ο α/α Προϊσταμένος Τμ. Τεχνικών Έργων 

   

 

                      

             Μάστορα    Ευσταθία                Μισιρλής Γεώργιος  

           ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών                                ΠΕ6 Τοπογράφων Μηχανικών             
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 
 

 

 

 

 
 

 

 

         Αριθμός Μελέτης:        4/2021 
 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚ. ΕΤΗ 2022-23 

 

ΟΜΑΔΑ Α Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού για τον Δήμο Ζηρού συνολικού προϋπολογισμού  
34.696,44 € με Φ.Π.Α.  

 

ΟΜΑΔΑ Β  Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού για το Νομικό Πρόσωπο Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου 

του Δήμου Ζηρού συνολικού προϋπολογισμού  26.492,85 € με Φ.Π.Α.  

 

ΟΜΑΔΑ Γ Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού για την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Ζηρού ΝΠΙΔ 

συνολικού προϋπολογισμού 3.983,88 € με Φ.Π.Α.  

 

ΟΜΑΔΑ Δ Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού για την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Ζηρού 

συνολικού προϋπολογισμού   19.966,10 € με Φ.Π.Α.  

 

ΟΜΑΔΑ Ε Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού για την Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου 

Ζηρού συνολικού προϋπολογισμού   19.966,10  € με Φ.Π.Α.  

 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ. Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού για το  Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΖΗΡΟΥ Α.Ε. του Δήμου Ζηρού 
συνολικού προϋπολογισμού  7.082,88 € με Φ.Π.Α.  

 

ΟΜΑΔΑ Α.:  ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ –ΧΑΡΤΙΚΑ- ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 2022 

ΤΙΜΗ/ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΔΑΠΑΝΗ : 

1 
Καθαριστικό υγρό τζαμιών με 
ψεκαστήρα (500 ml) ΤΕΜ. 50 2,20 110,00 

2 Υγρό καθαριστικό τζαμιών (4 lt) ΤΕΜ. 30 2,25 67,50 

3 Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης (4 lt) ΤΕΜ. 70 4,10 287,00 

4 Απολυμαντικό ειδών υγιεινής (4 lt) ΤΕΜ. 70 6,00 420,00 
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5 

Κρεμοσάπουνο  χεριών υγρό με αντλία  

σε συσκευασία των 500 ml ΤΕΜ. 30 1,50 90,00 

6 

Κρεμοσάπουνο  χεριών υγρό 

ανταλλακτικό  σε συσκευασία των 4 l TEM 10 4,50 45,00 

7 
Γάντια ελαστικά μιας χρήσης μαύρα 
(τιμή για συσκ. των 100 τεμ.) 

ΤΕΜ. 
70 10,50 735,00 

8 

Σακούλα απορριμμάτων γραφείου-

τουαλέτας ( συσκ. των 40 τεμ) 

ΤΕΜ. 

200 1,45 290,00 

9 

Σακούλες απορριμμάτων 

επαγγελματικές μαύρες  ( μικρές) 

45Χ65 cm 

Kgr 

1.500 1,80 2.700,00 

10 

Σακούλες απορριμμάτων γενικής 

χρήσης (μεσαίες) 65X90 

Kgr 

1500 1,80 2.700,00 

11 

Σακούλες απορριμμάτων γενικής 

χρήσης (γίγας) 80X110 

Kgr 

800 1,80 1.440,00 

12 

Κοντάρι σφουγγαρίστρας 

επαγγελματικό  

ΤΕΜ. 

50 3,00 150,00 

13 Κοντάρι  αλουμινίου  ΤΕΜ. 50 0,90 45,00 

14 

Ανταλλακτικό σκούπας με πλαστική 

βούρτσα 

ΤΕΜ. 

50 2,20 110,00 

15 

Σφουγγαρίστρες πλήρεις με κοντάρι 

και ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας  

ΤΕΜ. 

10 21,30 213,00 

16 

Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας ( 

κεφαλή- όχι λευκό) 

ΤΕΜ. 

50 3,40 170,00 

17 Σκούπα χορταρένια με κοντάρι ΤΕΜ. 10 5,80 58,00 

18 

ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΤΥΠΟΥ 

WETTEX ή ισοδυνάμου) 26cmΧ32cm 

 ΤΕΜ. 20 1,00 20,00 

19 

Κάδοι συλλογής απορριμμάτων 

εσωτερικού χώρου  

ΤΕΜ. 

10 2,00 20,00 

20 Κάδοι χαρτιών υγείας  (wc)  ΤΕΜ. 10 6,00 60,00 

21 
Πιγκάλ για wc. πλαστικό ή μεταλλικό 
με καπάκι  

ΤΕΜ. 
20 2,50 45,00 

22 Φαράσι συλλογής απορριμμάτων  ΤΕΜ. 100 2,50 250,00 

23 

Κρέμα γενικού καθαρισμού σε 

συσκευασία των 500 ml ενδεικτικού 

τύπου CIF ή ισοδυνάμου 

ΤΕΜ. 

20 2,00 40,00 

24 

Χαρτί υγείας δίφυλλο  (τιμή για συσκ. 

12 τεμ.) ΣΥΣΚ/ΣΙΑ. 100 6,00 600,00 

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

26 

Χειροπετσέτες advance για συσκευή 

TORK ΚΙΒΩΤΙΟ 20 47,00 940,00 
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27 

Χαρτί Υγείας advance για συσκευή 

TORK ΚΙΒΩΤΙΟ 10 49,50 495,00 

28 
Σαπόύνι υγρό για συσκευή TORK 
Premium mild ΚΙΒΩΤΙΟ 20 24,00 480,00 

29 

Απολυμαντικό τζελ χεριών για συσκευή 

AUTO GOJO TEM. 10 19,00 190,00 

30 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΜΕ ΣΥΡΜΑ ΔΙΠΛΗΣ 

ΟΨΕΩΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 7 x 14cm 

 
ΤΕΜ 50 0,30 15,00 

31 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΗΠΙΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 

GEL ΧΕΡΙΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 
1000ml  

 
τεμ 30 6,50 195,00 

32 
Απολυμαντικό HYGIENE για συσκευή 

συσκ. των 430 ml 
Τεμ. 30 15,00 450,00 

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ : 

 

13.990,50 

    Φ.Π.Α. 24 % : 3.357,72 

     

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 

17.348,22 

 

ΟΜΑΔΑ Α.:  ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ –ΧΑΡΤΙΚΑ- ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 2023 

ΤΙΜΗ/ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΔΑΠΑΝΗ : 

1 

Καθαριστικό υγρό τζαμιών με 

ψεκαστήρα (500 ml) ΤΕΜ. 50 2,20 110,00 

2 Υγρό καθαριστικό τζαμιών (4 lt) ΤΕΜ. 30 2,25 67,50 

3 Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης (4 lt) ΤΕΜ. 70 4,10 287,00 

4 Απολυμαντικό ειδών υγιεινής (4 lt) ΤΕΜ. 70 6,00 420,00 

5 

Κρεμοσάπουνο  χεριών υγρό με αντλία  

σε συσκευασία των 500 ml ΤΕΜ. 30 1,50 90,00 

6 

Κρεμοσάπουνο  χεριών υγρό 

ανταλλακτικό  σε συσκευασία των 4 l TEM 20 4,50 45,00 

7 

Γάντια ελαστικά μιας χρήσης μαύρα 

(τιμή για συσκ. των 100 τεμ.) 

ΤΕΜ. 

70 10,50 735,00 

8 

Σακούλα απορριμμάτων γραφείου-

τουαλέτας ( συσκ. των 40 τεμ) 

ΤΕΜ. 

200 1,45 290,00 

9 

Σακούλες απορριμμάτων 
επαγγελματικές μαύρες  ( μικρές) 

45Χ65 cm 

Kgr 

1.500 1,80 2.700,00 
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10 

Σακούλες απορριμμάτων γενικής 

χρήσης (μεσαίες) 65X90 

Kgr 

1500 1,80 2.700,00 

11 

Σακούλες απορριμμάτων γενικής 

χρήσης (γίγας) 80X110 

Kgr 

800 1,80 1.440,00 

12 

Κοντάρι σφουγγαρίστρας 

επαγγελματικό  

ΤΕΜ. 

50 3,00 150,00 

13 Κοντάρι  αλουμινίου  ΤΕΜ. 50 0,90 45,00 

14 

Ανταλλακτικό σκούπας με πλαστική 

βούρτσα 

ΤΕΜ. 

50 2,20 110,00 

15 

Σφουγγαρίστρες πλήρεις με κοντάρι 

και ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας  

ΤΕΜ. 

10 21,30 213,00 

16 

Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας ( 

κεφαλή- όχι λευκό) 

ΤΕΜ. 

50 3,40 170,00 

17 Σκούπα χορταρένια με κοντάρι ΤΕΜ. 10 5,80 58,00 

18 

ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΤΥΠΟΥ 

WETTEX ή ισοδυνάμου) 26cmΧ32cm 

 ΤΕΜ. 20 1,00 20,00 

19 

Κάδοι συλλογής απορριμμάτων 

εσωτερικού χώρου  

ΤΕΜ. 

10 2,00 20,00 

20 Κάδοι χαρτιών υγείας  (wc)  ΤΕΜ. 10 6,00 60,00 

21 

Πιγκάλ για wc. πλαστικό ή μεταλλικό 

με καπάκι  

ΤΕΜ. 

20 2,50 45,00 

22 Φαράσι συλλογής απορριμμάτων  ΤΕΜ. 100 2,50 250,00 

23 

Κρέμα γενικού καθαρισμού σε 

συσκευασία των 500 ml ενδεικτικού 

τύπου CIF ή ισοδυνάμου 

ΤΕΜ. 

20 2,00 40,00 

24 

Χαρτί υγείας δίφυλλο  (τιμή για συσκ. 

12 τεμ.) ΣΥΣΚ/ΣΙΑ. 100 6,00 600,00 

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

26 

Χειροπετσέτες advance για συσκευή 

TORK ΚΙΒΩΤΙΟ 20 47,00 940,00 

27 
Χαρτί Υγείας advance για συσκευή 
TORK ΚΙΒΩΤΙΟ 10 49,50 495,00 

28 

Σαπόύνι υγρό για συσκευή TORK 

Premium mild ΚΙΒΩΤΙΟ 20 24,00 480,00 

29 

Απολυμαντικό τζελ χεριών για συσκευή 

AUTO GOJO TEM. 10 19,00 190,00 

30 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΜΕ ΣΥΡΜΑ ΔΙΠΛΗΣ 

ΟΨΕΩΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 7 x 14cm 

 ΤΕΜ 50 0,30 15,00 

31 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΗΠΙΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 

GEL ΧΕΡΙΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 
τεμ 30 6,50 195,00 
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1000ml  

 

32 
Απολυμαντικό HYGIENE για συσκευή 

συσκ. των 430 ml 
Τεμ. 30 15,00 450,00 

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ : 

 

13.990,50 

    Φ.Π.Α. 24 % : 3.357,72 

     

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 

17.348,22 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β.: ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ –ΧΑΡΤΙΚΑ-ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ  2022 

 

α/α ΕΙΔΟΣ με περιγραφή 
τεχνικών 
προδιαγραφών 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΛΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. 

Σάκοι απορριμμάτων 52*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 70*100/kgr Οι 
σακούλες απορριμμάτων πρέπει να είναι 
πλαστικές βαριάς χρήσης, στις διαστάσεις 
που αναγράφονται. 

180 τεμ 1,90€ 342,00 

3. 

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

20 τεμ 1,90€ 38,00 

4. 

Σακούλες απορριμμάτων γραφείου 50*50 
/ Κgr 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. 

Χλωρίνη κανονική 4 lt / τεμ. 
Λευκαντικό, καθοριστικό 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 3,50€ 35,00 

6. 

Χλωρίνη παχύρευστη 4lt/ τεμ. 
Λευκαντικό, καθοριστικό 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 

7. 

Υγρό καθαρισμού δαπέδων-γενικής 
χρήσης με / άρωμα (4lt) / τεμ. Ρευστό 
καθοριστικό, μικροβιοκτόνο ειδικό για 
επαγγελματίες, ισχυρό για να καθαρίζει σε 
βάθος, χωρίς ξέβγαλμα, για την 
καταπολέμηση των μικροβίων και 

30 τεμ 4,50€ 135,00 
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δυσάρεστων οσμών. Να φέρει σήμανση 
ΟΕ. 

8. 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) / λίτρων. Να φέρει σήμανση 
CΕ. 

   

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

10 τεμ 1,50€ 15,00 

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

40 τεμ 2,00€ 80,00 

11. Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε μορφή 
gel 600ML /  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 

12. Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε μορφή 
gel 4 It / τεμ. Ήπιο αντισηπτικό, βοηθά με 
δραστικό τρόπο στη μείωση των ιών που 
μεταδίδονται κυρίως μέσω των χεριών . 

2 τεμ 25,00€ 50,00 

13. Καθοριστικό λεκάνης (τύπου παπί) 750 ml/ 
τεμ. Καθαριστικό λεκάνης, μη διαβρωτικό, 
όξινο, ειδικό για την απομάκρυνση του 
πουρί και των συσσωρεμένων αλάτων, για 
την καταπολέμηση των μικροβίων το 
οποίο θα φέρει τη σήμανση CΕ. 

100 τεμ 1,50€ 150,00 

14. Υγρό καθαριστικό πιάτων 4lt/ τεμ. Ρευστό 
καθοριστικό για τα πιάτα, σε συσκευασία 
των 4 λίτρα μικροβιοκτόνο, για την 
καταπολέμηση 

20 τεμ 5,00€ 100,00 

 των μικροβίων και δυσάρεστων οσμών.    
15. Σκούπες μονές ενισχυμένες με τρίχα 7εκ.4 

σειρών. Σκούπες επαγγελματικές 
ενισχυμένες ειδικές για χρήση σε 
οδοστρώματα . 

6 3,00€ 18,00 

16. Σκούπες εσωτερικού χώρου με τρίχα 7 εκ. 
4 σειρών. Σκούπες επαγγελματικές ειδικές 
νια χρήση  σε εσωτερικούς 

12 2,40€ 28,80 

17. Σφουγγαρίστρες τύπου vettex. 
Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές τύπου 
vettex, ειδικές για χρήση σε μεγάλες 
επιφάνειες  

20 2,00€ 40,00 

18. 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 

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

5 1,20€ 6,00 

20. Μωρομάντηλα συσκευασίας (σακουλάκι 
72 τεμ.) 

500 τεμ. 4 € 2.000,00 

21. Σφουγγάρια για πλύσιμο καθένα / τεμ. 20 0,80€ 16,00 
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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. 

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

2 3,00€ 6,00 

23. Γάντια ελαστικά μιας χρήσης σε κουτί που 
περιέχει 100 / 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 CΕ. Μεγέθη M-ΧL. Εξωτερικά η 
κάθε συσκευασία να αναγράφει κωδικό 
προϊόντος, έτος κατασκευής και 
εικονόσημα προστασίες από χημικές 
ουσίες. 

200 τεμ 5,80€ 1.160,00 

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

10 τεμ 2,50€ 25,00 

25. Γάντια ελαστικά μιάς χρήσεως 100 / 
τεμάχια / κουτί. 

200 τεμ 4,20€ 840,00 

26. Κοντάρι τηλεσκοπικό αλουμινίου, κλειστό 
1,60 μέτρου / 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 

27. Πανί καθαρισμού από μικρο'ΐνες / τεμ. 
Πανί από μικρο'ΐνες για καθαρισμό 
επιφανειών επίπλων και άλλων σκευών 
γραφείου. 

10 τεμ 1,50€ 15,00 

28. 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 έως ΙΟΟΟ γρ. 

60 τεμ 2,50€ 150,00 

29. Χαρτομάντηλα (80 διπλά φύλλα) 10 τεμ 1,00€ 10,00 
30. Σιδερόπανο 3 τεμ 6,40€ 19,20 
31. Χαρτί υγείας 40 ρολών/τεμάχιο. 

Χαρτί υγείας 40 ρολών χαρτιού υγείας, μη 
ανακυκλωμένο, δίφυλλο, γκοφρέ από 
καθαρή χαρτομάζα. 

50 τεμ  10,00€ 500,00 

32. 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 

33. Χαρτοδοχείο, με μηχανισμό ποδομοχλού 
για το άνοιγμα 

8 τεμ  10,00€ 80,00 

 καπακιού και εσωτερικό πλαστικό κάδο, 
περίπου 35lt /τεμ 

   

34. Παρκετέζα με βάση (600ML) 3 22,90€ 68,70 
35 Πλαστικά ποτηράκια μιας χρήσεως 

(συσκευασία των 50 τμχ) 
200 τεμ 0,70 140,00 
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36 Πλαστικά ποτηράκια μεγάλα μιας χρήσεως 
(συσκευασία των 20 τεμ) λευκά 

200 τεμ 1 200,00 

37 Πλαστικά πιατάκια μικρά (συσκευασία 20 
τεμ) 

100 τεμ 0,85 85,00 

38 Πλαστικά πιατάκια μεγάλα (συσκευασία 
20 τεμ) 

100 τεμ 0,90 90,00 

39 Τάπερ αλουμινίου μιας χρήσεως με καπάκι 
( συσκευασία 60 τεμ) 

30 τεμ 6,00 180,00 

40 Καλαμάκια ροφήματος (συσκευασία 100 ) 8 τεμ 0,35 2,80 
41 Σακούλες (τύπου polybag (συσκευασία 

μεσαία) 
15 τεμ 0,60 9,00 

42 Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων (4lt) 15 τεμ 11,50 1 72,50 
43 Γυαλιστικό πλυντηρίου πιάτων (4lt) 3 τεμ 13,80 41,40 
44 Αλάτι πλυντηρίου πιάτων (1 kgr) 5 τεμ 1.05 5,25 
45 Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων (20 

kgr) 
4 τεμ 32,00 128,00 

46 Αποσκληρυντικό πλυντηρίου ρούχων  
(1kgr) 

2 τεμ 5.15 10,30 

47 Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων(4l) 10 τεμ 3.80 38,00 
48 Καθοριστικό χαλιών(1 It) 2 τεμ 1.60 3,20 
49 Αντισηπτικό υγρό (τύπου DETTOL) γενικής 

χρήσεως (500ML) 
50 τεμ 2.90 145,00 

50 Αντισηπτικό υγρό τύπου (DETTOL) για λίπη 
κουζίνας 

5 τεμ 2,51 12,55 

51 Σύρμα ανοξείδωτο πιάτων (6Οgr) 30 τεμ 1,60 48,00 
52 Χαρτοπετσέτες εστιατορίου ( συσκευασία 

)(750 τεμ) 
20 τεμ 2,50 50,00 

53 Αλουμινόχαρτο (100 μ.) 8 τεμ 4,80 38,40 
54 Λαδόκολλα 2 τεμ 5,50 11,00 
55 Βαμβάκι 10 τεμ 0,98 9,80 
56 Οινόπνευμα καθαρό 5 τεμ 12,00 60,00 
57 Λευκαντικό ρούχων  8 τεμ 23.00 184,00 
58 Αποφρακτικό σωλήνων 800(ML) 5 τεμ 6.30 31,50 
59 Αεροζόλ 10 τεμ 4.20 42,00 
60 Υδροχλωρικό οξύ 20 τεμ 0.50 10,00 
61 Κουβάς σφουγγαρίσματος 10 τεμ 3.20 32,00 
62 Επαγγελματικές σφουγγαρίστρες 10 τεμ 3.40 34,00 
63 Επαγγελματικός κουβάς σφουγγαρίσματος 

(25lt) 
3 τεμ 98,00 294,00 

64 Κουβάς κουζίνας με ποδόμακτρο (35lt) 4 τεμ 8.80 35,20 
65 Απλώστρες ρούχων αλουμινίου 3 τεμ 16,50 49,50 
66 Μανταλάκια (συσκευασία 24 τεμ) 10 τεμ 0,75 7,50 
67 Πάνες διάφορα νούμερα 40 τεμ 10,50 420,00 
68 Αφρόλουτρο παιδικό 20 τεμ 2,90 58,00 
69 Κρέμα περιποίησης 10 τεμ 10,20 102,00 
70 Λάστιχο καθαρισμού τζαμιών 8 τεμ 7,50 60,00 
71 Δαγκάνα σφουγγαρίστρας επαγγελματικής 10 τεμ. 4,20 42,00 
 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   10.682,60€ 
 Φ.Π.Α.   2.563,82€ 
 ΣΥΝΟΛΟ   13.246,42€ 

 

ΟΜΑΔΑ Β.: ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ –ΧΑΡΤΙΚΑ-ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 

α/α ΕΙΔΟΣ με περιγραφή 
τεχνικών 
προδιαγραφών 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΛΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. 

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

500 τεμ 1,90€ 950,00 
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2. 

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

180 τεμ 1,90€ 342,00 

3. 

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

20 τεμ 1,90€ 38,00 

4. 

Σακούλες απορριμμάτων γραφείου 50*50 
/ Κgr 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. 

Χλωρίνη κανονική 4 lt / τεμ. 
Λευκαντικό, καθοριστικό 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 3,50€ 35,00 

6. 

Χλωρίνη παχύρευστη 4lt/ τεμ. 
Λευκαντικό, καθοριστικό 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 

7. 

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

30 τεμ 4,50€ 135,00 

8. 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) / λίτρων. Να φέρει σήμανση 
CΕ. 

   

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

10 τεμ 1,50€ 15,00 

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

40 τεμ 2,00€ 80,00 

11. Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε μορφή 
gel 600ML /  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 

12. Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε μορφή 
gel 4 It / τεμ. Ήπιο αντισηπτικό, βοηθά με 
δραστικό τρόπο στη μείωση των ιών που 
μεταδίδονται κυρίως μέσω των χεριών . 

2 τεμ 25,00€ 50,00 
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13. Καθοριστικό λεκάνης (τύπου παπί) 750 ml/ 
τεμ. Καθαριστικό λεκάνης, μη διαβρωτικό, 
όξινο, ειδικό για την απομάκρυνση του 
πουρί και των συσσωρεμένων αλάτων, για 
την καταπολέμηση των μικροβίων το 
οποίο θα φέρει τη σήμανση CΕ. 

100 τεμ 1,50€ 150,00 

14. Υγρό καθαριστικό πιάτων 4lt/ τεμ. Ρευστό 
καθοριστικό για τα πιάτα, σε συσκευασία 
των 4 λίτρα μικροβιοκτόνο, για την 
καταπολέμηση 

20 τεμ 5,00€ 100,00 

 των μικροβίων και δυσάρεστων οσμών.    
15. Σκούπες μονές ενισχυμένες με τρίχα 7εκ.4 

σειρών. Σκούπες επαγγελματικές 
ενισχυμένες ειδικές για χρήση σε 
οδοστρώματα . 

6 3,00€ 18,00 

16. Σκούπες εσωτερικού χώρου με τρίχα 7 εκ. 
4 σειρών. Σκούπες επαγγελματικές ειδικές 
νια χρήση  σε εσωτερικούς 

12 2,40€ 28,80 

17. Σφουγγαρίστρες τύπου vettex. 
Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές τύπου 
vettex, ειδικές για χρήση σε μεγάλες 
επιφάνειες  

20 2,00€ 40,00 

18. 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 

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

5 1,20€ 6,00 

20. Μωρομάντηλα συσκευασίας (σακουλάκι 
72 τεμ.) 

500 τεμ. 4 € 2.000,00 

21. Σφουγγάρια για πλύσιμο 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 

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

2 3,00€ 6,00 

23. Γάντια ελαστικά μιας χρήσης σε κουτί που 
περιέχει 100 / 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 CΕ. Μεγέθη M-ΧL. Εξωτερικά η 
κάθε συσκευασία να αναγράφει κωδικό 
προϊόντος, έτος κατασκευής και 
εικονόσημα προστασίες από χημικές 
ουσίες. 

200 τεμ 5,80€ 1.160,00 

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

10 τεμ 2,50€ 25,00 

25. Γάντια ελαστικά μιάς χρήσεως 100 / 
τεμάχια / κουτί. 

200 τεμ 4,20€ 840,00 

26. Κοντάρι τηλεσκοπικό αλουμινίου, κλειστό 5 τεμ 15,00€ 75,00 
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1,60 μέτρου / και ανοιγμένο έως 3,00 
μέτρα / τεμ. Κοντάρι τηλεσκοπικού 
αλουμινίου κλειστό 1,60 μέτρου και 
ανοιγόμενο 3,00 μέτρα περίπου. 

27. Πανί καθαρισμού από μικρο'ΐνες / τεμ. 
Πανί από μικρο'ΐνες για καθαρισμό 
επιφανειών επίπλων και άλλων σκευών 
γραφείου. 

10 τεμ 1,50€ 15,00 

28. 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 έως ΙΟΟΟ γρ. 

60 τεμ 2,50€ 150,00 

29. Χαρτομάντηλα (80 διπλά φύλλα) 10 τεμ 1,00€ 10,00 
30. Σιδερόπανο 3 τεμ 6,40€ 19,20 
31. Χαρτί υγείας 40 ρολών/τεμάχιο. 

Χαρτί υγείας 40 ρολών χαρτιού υγείας, μη 
ανακυκλωμένο, δίφυλλο, γκοφρέ από 
καθαρή χαρτομάζα. 

50 τεμ  10,00€ 500,00 

32. 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 

33. Χαρτοδοχείο, με μηχανισμό ποδομοχλού 
για το άνοιγμα 

8 τεμ  10,00€ 80,00 

 καπακιού και εσωτερικό πλαστικό κάδο, 
περίπου 35lt /τεμ 

   

34. Παρκετέζα με βάση (600ML) 3 22,90€ 68,70 
35 Πλαστικά ποτηράκια μιας χρήσεως 

(συσκευασία των 50 τμχ) 
200 τεμ 0,70 140,00 

36 Πλαστικά ποτηράκια μεγάλα μιας χρήσεως 
(συσκευασία των 20 τεμ) λευκά 

200 τεμ 1 200,00 

37 Πλαστικά πιατάκια μικρά (συσκευασία 20 
τεμ) 

100 τεμ 0,85 85,00 

38 Πλαστικά πιατάκια μεγάλα (συσκευασία 
20 τεμ) 

100 τεμ 0,90 90,00 

39 Τάπερ αλουμινίου μιας χρήσεως με καπάκι 
( συσκευασία 60 τεμ) 

30 τεμ 6,00 180,00 

40 Καλαμάκια ροφήματος (συσκευασία 100 ) 8 τεμ 0,35 2,80 
41 Σακούλες (τύπου polybag (συσκευασία 

μεσαία) 
15 τεμ 0,60 9,00 

42 Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων (4lt) 15 τεμ 11,50 1 72,50 
43 Γυαλιστικό πλυντηρίου πιάτων (4lt) 3 τεμ 13,80 41,40 
44 Αλάτι πλυντηρίου πιάτων (1 kgr) 5 τεμ 1.05 5,25 
45 Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων (20 

kgr) 
4 τεμ 32,00 128,00 

46 Αποσκληρυντικό πλυντηρίου ρούχων  
(1kgr) 

2 τεμ 5.15 10,30 

47 Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων(4l) 10 τεμ 3.80 38,00 
48 Καθοριστικό χαλιών(1 It) 2 τεμ 1.60 3,20 
49 Αντισηπτικό υγρό (τύπου DETTOL) γενικής 

χρήσεως (500ML) 
50 τεμ 2.90 145,00 

50 Αντισηπτικό υγρό τύπου (DETTOL) για λίπη 
κουζίνας 

5 τεμ 2,51 12,55 

51 Σύρμα ανοξείδωτο πιάτων (6Οgr) 30 τεμ 1,60 48,00 
52 Χαρτοπετσέτες εστιατορίου ( συσκευασία 

)(750 τεμ) 
20 τεμ 2,50 50,00 

53 Αλουμινόχαρτο (100 μ.) 8 τεμ 4,80 38,40 
54 Λαδόκολλα 2 τεμ 5,50 11,00 
55 Βαμβάκι 10 τεμ 0,98 9,80 
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56 Οινόπνευμα καθαρό 5 τεμ 12,00 60,00 
57 Λευκαντικό ρούχων  8 τεμ 23.00 184,00 
58 Αποφρακτικό σωλήνων 800(ML) 5 τεμ 6.30 31,50 
59 Αεροζόλ 10 τεμ 4.20 42,00 
60 Υδροχλωρικό οξύ 20 τεμ 0.50 10,00 
61 Κουβάς σφουγγαρίσματος 10 τεμ 3.20 32,00 
62 Επαγγελματικές σφουγγαρίστρες 10 τεμ 3.40 34,00 
63 Επαγγελματικός κουβάς σφουγγαρίσματος 

(25lt) 
3 τεμ 98,00 294,00 

64 Κουβάς κουζίνας με ποδόμακτρο (35lt) 4 τεμ 8.80 35,20 
65 Απλώστρες ρούχων αλουμινίου 3 τεμ 16,50 49,50 
66 Μανταλάκια (συσκευασία 24 τεμ) 10 τεμ 0,75 7,50 
67 Πάνες διάφορα νούμερα 40 τεμ 10,50 420,00 
68 Αφρόλουτρο παιδικό 20 τεμ 2,90 58,00 
69 Κρέμα περιποίησης 10 τεμ 10,20 102,00 
70 Λάστιχο καθαρισμού τζαμιών 8 τεμ 7,50 60,00 
71 Δαγκάνα σφουγγαρίστρας επαγγελματικής 10 τεμ. 4,20 42,00 
 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   10.682,60€ 
 Φ.Π.Α.   2.563,82€ 
 ΣΥΝΟΛΟ   13.246,42€ 

 

 

ΟΜΑΔΑ Γ.: ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ –ΧΑΡΤΙΚΑ-ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 

ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟ

ΣΟ

ΤΗ

ΤΑ 

ΤΙΜΗ 

(χωρίςΦΠΑ) 

ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

     (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)ΕΥΡΩ 
 Κ ΑΤΗΓΟΡΙΑ Α -ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΜ 1 55 55  

1 ΣΕΤ ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ      

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΚΟΥΒΑ ΜΟΝΟ 
25LT. ΚΑΙ 

     

 ΣΤΥΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ      

2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΕΜ 3 5 15  

 (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) 400 ΓΡ      

3 ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΤΕΜ 1 10 10  

 ≥ 1,30Μ      

4 ΚΑΛΥΚΑΣ (ΔΑΓΚΑΝΑ) ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΤΕΜ 2 3 6  

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ      

5 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΤΕΜ 1 5   

 ΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ 15LT      

6 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΗ 
(ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 

ΤΕΜ 4 2 8  

7 ΚΟΝΤΑΡΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 

ΤΕΜ 2 1,7 3,4  

 ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΕΣ      

8 ΣΚΟΥΠΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΕΜ 2 1,5 3  

 (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΒΟΥΡΤΣΑ)      

9 ΣΚΟΥΠΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
(ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ - ΒΟΥΡΤΣΑ 

ΤΕΜ 2 2 4  

10 ΞΑΡΑΧΝΙΑΣΤΡΑ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ 
ΚΟΝΤΑΡΙ 

ΤΕΜ 1 12 12  
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11 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΜΙΚΡΟΪΝΩΝ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 32Χ32 

ΤΕΜ 10 2 20  

12 ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ 
ΚΟΝΤΑΡΙ 

ΤΕΜ 2 4 8  

13 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4 LT ΤΕΜ 10 3,5 35  

14 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4 
LT 

ΤΕΜ 10 3,5 35  

15 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4 L ΤΕΜ 4 3,5 14  

16 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ ΜΕ 
ΑΝΤΛΙΑ 

ΤΕΜ 4 1,5 6  

 ΨΕΚΑΣΜΟΥ 500ML      

17 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 LT ΤΕΜ 4 3,5 14  

18 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ FIBRA ΤΕΜ 10 0,7 7  

19 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ 
PH 4L 

TEM 8 4 32  

20 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ 
ΟΥΔΕΤΕΡΟ PH 300ML 

TEM 8 1,5 12  

21 ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ - 100 
ΤΕΜ/ΚΟΥΤΙ 

TEM 100 6 600  

22 ΥΓΡΟ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΑΛΑΤΩΝ 4LT 
(ΤΥΠΟΥ 

TEM 5 7 35  

 VIAKAL Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ)      

23 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ 
ΑΡΩΜΑ 

TEM 12 2 24  

 750 ML (ΤΥΠΟΥ ΠΑΠΙ)      

24 ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 
(ΠΙΓΚΑΛ) 

TEM 8 5 40  

25 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ (ΤΥΠΟΥ 
ΒΕΤΕΞ)ΡΟΛΟ 14 Μ 

TEM 3 12 36  

26 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ 
500 ML 

TEM 30 6 180  

27 ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 250ML 

TEM 12 3,5 42  

28 ΞΥΔΙ ΑΠΛΟ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑ) TEM 20 0,6 12  

29 ΥΓΡΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ (ΤΥΠΟΥ 
TUBOFLO) 

TEM 10 4,5 45  

30 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ 

TEM 4 6 24  

31 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛA TEM 10 2,5 25  

       

 Κ ΑΤΗΓΟΡΙΑ B - ΧΑΡΤΙΚΑ      

1 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΚΟΦΡΕ 40 ΡΟΛΑ/ΤΕΜ. ΤΕΜ 10 12 120  

2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΡΟΛΟ 800 ΓΡ.) ΤΕΜ 10 2,5 25  

3 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 
100ΤΜΧ ) 

ΤΕΜ 6 1,5 9  

       

 Κ ΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ- ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ      

1 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 50Χ70 ΚΙΛ 20 2 40  

2 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΕΣ 
ΓΙΑ 

ΚΙΛ 20 2,5 50  

 ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (50Χ55 ΕΚ.)      

    ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1.606,40  

    ΦΠ
Α 
24%

385,54  

    ΤΕΛΙΚΟ 1.991,94  
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ΣΥΝΟΛΟ 
       

 

ΟΜΑΔΑ Γ.: ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ –ΧΑΡΤΙΚΑ-ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 

ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟ

ΣΟ

ΤΗ

ΤΑ 

ΤΙΜΗ 

(χωρίςΦΠΑ) 

ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

     (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)ΕΥΡΩ 
 Κ ΑΤΗΓΟΡΙΑ Α -ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΜ 1 55 55  

1 ΣΕΤ ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ      

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΚΟΥΒΑ ΜΟΝΟ 
25LT. ΚΑΙ 

     

 ΣΤΥΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ      

2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΕΜ 3 5 15  

 (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) 400 ΓΡ      

3 ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΤΕΜ 1 10 10  

 ≥ 1,30Μ      

4 ΚΑΛΥΚΑΣ (ΔΑΓΚΑΝΑ) ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΤΕΜ 2 3 6  

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ      

5 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΤΕΜ 1 5   

 ΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ 15LT      

6 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΗ 
(ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 

ΤΕΜ 4 2 8  

7 ΚΟΝΤΑΡΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 

ΤΕΜ 2 1,7 3,4  

 ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΕΣ      

8 ΣΚΟΥΠΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΕΜ 2 1,5 3  

 (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΒΟΥΡΤΣΑ)      

9 ΣΚΟΥΠΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
(ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ - ΒΟΥΡΤΣΑ 

ΤΕΜ 2 2 4  

10 ΞΑΡΑΧΝΙΑΣΤΡΑ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ 
ΚΟΝΤΑΡΙ 

ΤΕΜ 1 12 12  

11 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΜΙΚΡΟΪΝΩΝ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 32Χ32 

ΤΕΜ 10 2 20  

12 ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ 
ΚΟΝΤΑΡΙ 

ΤΕΜ 2 4 8  

13 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4 LT ΤΕΜ 10 3,5 35  

14 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4 
LT 

ΤΕΜ 10 3,5 35  

15 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4 L ΤΕΜ 4 3,5 14  

16 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ ΜΕ 
ΑΝΤΛΙΑ 

ΤΕΜ 4 1,5 6  

 ΨΕΚΑΣΜΟΥ 500ML      

17 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 LT ΤΕΜ 4 3,5 14  

18 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ FIBRA ΤΕΜ 10 0,7 7  

19 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ 
PH 4L 

TEM 8 4 32  

20 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ 
ΟΥΔΕΤΕΡΟ PH 300ML 

TEM 8 1,5 12  

21 ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ - 100 
ΤΕΜ/ΚΟΥΤΙ 

TEM 100 6 600  
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22 ΥΓΡΟ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΑΛΑΤΩΝ 4LT 
(ΤΥΠΟΥ 

TEM 5 7 35  

 VIAKAL Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ)      

23 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ 
ΑΡΩΜΑ 

TEM 12 2 24  

 750 ML (ΤΥΠΟΥ ΠΑΠΙ)      

24 ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 
(ΠΙΓΚΑΛ) 

TEM 8 5 40  

25 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ (ΤΥΠΟΥ 
ΒΕΤΕΞ)ΡΟΛΟ 14 Μ 

TEM 3 12 36  

26 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ 
500 ML 

TEM 30 6 180  

27 ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 250ML 

TEM 12 3,5 42  

28 ΞΥΔΙ ΑΠΛΟ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑ) TEM 20 0,6 12  

29 ΥΓΡΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ (ΤΥΠΟΥ 
TUBOFLO) 

TEM 10 4,5 45  

30 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ 

TEM 4 6 24  

31 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛA TEM 10 2,5 25  

       

 Κ ΑΤΗΓΟΡΙΑ B - ΧΑΡΤΙΚΑ      

1 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΚΟΦΡΕ 40 ΡΟΛΑ/ΤΕΜ. ΤΕΜ 10 12 120  

2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΡΟΛΟ 800 ΓΡ.) ΤΕΜ 10 2,5 25  

3 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 
100ΤΜΧ ) 

ΤΕΜ 6 1,5 9  

       

 Κ ΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ- ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ      

1 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 50Χ70 ΚΙΛ 20 2 40  

2 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΕΣ 
ΓΙΑ 

ΚΙΛ 20 2,5 50  

 ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (50Χ55 ΕΚ.)      

    ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1.606,40  

    ΦΠ
Α 
24%

385,54  

    ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1.991,94  

       

 

ΟΜΑΔΑ Δ.: ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ –ΧΑΡΤΙΚΑ-ΕΙΔΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΠΔΔ  

ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 

 

 

α/α ΕΙΔΟΣ με περιγραφή 
τεχνικών προδιαγραφών 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ
ΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. 

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

250 1,85€ 462,50 

2. 
Σάκοι απορριμμάτων 70*100/kgr Οι 
σακούλες απορριμμάτων πρέπει να είναι 250 1,85€ 462,50 
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πλαστικές βαριάς χρήσης, στις διαστάσεις 
που αναγράφονται. 

3. 

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

551 1,85€ 1.019,35 

4. 

Σακούλες απορριμμάτων γραφείου 50*50 / 
Κgr 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. 

150 2,25€ 337,50 

5. 

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

150 3,00€ 450 

6. 

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

50 3,30€ 165 

7. 

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

150 4,30€ 645 

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

30 5,00€ 150 

9. 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. 

60 2,00€ 120 

10. Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε μορφή 
GEL 600ML / I τεμ. με αντλία 
Ήπιο αντισηπτικό, βοηθά με δραστικό τρόπο 
στη μείωση των ιών που μεταδίδονται 
κυρίως μέσω των χεριών. 

1 0  8,00€ 80 

11. Καθαριστικό λεκάνης (παπί) 750ml / 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 CΕ. 

200 1,50€ 300 

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

200 3,00€ 600 

13. Σκούπες εσωτερικού χώρου με τρίχα 7 εκ. 4 

σειρών / I τεμ. Σκούπες   επαγγελματικές   

ειδικές   για   χρήση σε εσωτερικούς χώρους. 

50 2,40 120 

14. Σφουγγαρίστρες τύπου VETTEX. 

Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές τύπου 
100 2,00€ 200 





82 

 

VETTEX, ειδικές για χρήση σε μεγάλες 

επιφάνειες. 

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

50 3,50€ 175 

16. Κοντάρι ξύλινο. 
Κοντάρι ξύλινο μήκους 120 
εκατοστών, ειδικό για την  
εφαρμογή στις σκούπες και στις 
σφουγγαρίστρες.                                           

250 1,20€ 300 

17. Σφουγγάρια για πλύσιμο σκευών διάστασης 
15X10 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. 

50 0,80€ 40 

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

20 3,00€ 60 

19. Γάντια ελαστικά μιας χρήσης σε κουτί που 
περιέχει 100 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 CΕ. Μεγέθη L-XL. Εξωτερικά 
η κάθε συσκευασία να αναγράφει κωδικό 
προϊόντος, έτος κατασκευής και εικονόσημα 
προστασίες από χημικές ουσίες και 
μικροοργανισμούς. 

40 5,60€ 224 

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

50 2,30€ 115 

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

50 1,50€ 75 

22. 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 έως ΙΟΟΟ γρ. 

200 2,50€ 500 

23. Χειροπετσέτες Ζικ-Ζακ οικολογικές σε 
κουτιά των 200 τεμαχίων / κουτί. 
Χειροπετσέτες Ζικ-Ζακ οικολογικές, κατά 
προτίμηση από ανακυκλωμένο χαρτί, σε 
κουτιά των 200 τεμαχίων 

230 1,00€ 230 

24. Χαρτί υγείας 40 ρολών/τεμάχιο. Χαρτί 
υγείας 40 ρολών χαρτιού υγείας, μη 
ανακυκλωμένο,   δίφυλλο,   γκοφρέ από 
καθαρή χαρτομάζα. 

47 10,00€ 470 
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25. Σετ πιγκάλ (βουρτσάκι) μπάνιου με βάση / 
σετ Πιγκάλ (βουρτσάκι) μπάνιου με βάση, 
πλαστικό, κλειστό. Να είναι σε λευκό χρώμα 
με λαβή. 

30 5,00€ 150 

26. Καθαριστικό δαπέδων και επιφανειών για 
χρήση από μηχανοκίνητα      σάρωθρα      -      
πλυστικών μηχανών εξωτερικού χώρου σε 
συσκευασία 10 λίτρων / τεμ. Ουδέτερο      
αρωματικό      καθαριστικό δαπέδων και 
επιφανειών χαμηλού αφρισμού. Να είναι 
συμπυκνωμένο με ειδικά ενισχυτικά 
καθαρισμού για εύκολο, γρήγορο και 
υγιεινό καθαρισμό. Να είναι κατάλληλο για 
όλα τα δάπεδα και όλες τις πλενόμενες 
επιφάνειες από μάρμαρο, γρανίτη, 
μωσαϊκό. Να μην χρειάζεται ξέβγαλμα. Να 
είναι κατάλληλο για αυτόματες μηχανές 
πλύσης και στέγνωσης δαπέδων για να 
χρησιμοποιείται στην πλύση πλακόστρωτων 
δημόσιων πεζοδρόμων και να μην 
δημιουργεί ολισθηρή επιφάνεια 

50 12,00€ 600 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Δ.: ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ –ΧΑΡΤΙΚΑ-ΕΙΔΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΠΔΔ  

ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 

 

 

α/α ΕΙΔΟΣ με περιγραφή 
τεχνικών προδιαγραφών 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ
ΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. 

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

250 1,85€ 462,50 

2. 

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

250 1,85€ 462,50 

3. 

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

551 1,85€ 1.019,35 

4. 

Σακούλες απορριμμάτων γραφείου 50*50 / 
Κgr 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. 

150 2,25€ 337,50 

5. 
Χλωρίνη κανονική 4 lt / τεμ. 
Λευκαντικό, καθοριστικό με βάση το 
χλώριο, ειδικό για πλακάκια, είδη υγιεινής, 

150 3,00€ 450 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
8.050,85 

ευρώ 

ΦΠΑ 24% 
1.932,20 

ευρώ 

ΣΥΝΟΛΟ 
9.983,05 

ευρώ 
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νεροχύτες και σ' όλες τις εσωτερικές 
επιφάνειες ενός χώρου. Είναι σε υγρή 
μορφή (όχι παχύρευστη). 

6. 

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

50 3,30€ 165 

7. 

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

150 4,30€ 645 

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

30 5,00€ 150 

9. 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. 

60 2,00€ 120 

10. Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε μορφή 
GEL 600ML / I τεμ. με αντλία 
Ήπιο αντισηπτικό, βοηθά με δραστικό τρόπο 
στη μείωση των ιών που μεταδίδονται 
κυρίως μέσω των χεριών. 

1 0  8,00€ 80 

11. Καθαριστικό λεκάνης (παπί) 750ml / 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 CΕ. 

200 1,50€ 300 

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

200 3,00€ 600 

13. Σκούπες εσωτερικού χώρου με τρίχα 7 εκ. 4 

σειρών / I τεμ. Σκούπες   επαγγελματικές   

ειδικές   για   χρήση σε εσωτερικούς χώρους. 

50 2,40 120 

14. Σφουγγαρίστρες τύπου VETTEX. 

Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές τύπου 

VETTEX, ειδικές για χρήση σε μεγάλες 

επιφάνειες. 

100 2,00€ 200 

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

50 3,50€ 175 

16. Κοντάρι ξύλινο. 
Κοντάρι ξύλινο μήκους 120 
εκατοστών, ειδικό για την  
εφαρμογή στις σκούπες και στις 
σφουγγαρίστρες.                                           

250 1,20€ 300 

17. Σφουγγάρια για πλύσιμο σκευών διάστασης 
15X10 εκατοστών το καθένα / τεμ. 50 0,80€ 40 
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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. 

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

20 3,00€ 60 

19. Γάντια ελαστικά μιας χρήσης σε κουτί που 
περιέχει 100 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 CΕ. Μεγέθη L-XL. Εξωτερικά 
η κάθε συσκευασία να αναγράφει κωδικό 
προϊόντος, έτος κατασκευής και εικονόσημα 
προστασίες από χημικές ουσίες και 
μικροοργανισμούς. 

40 5,60€ 224 

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

50 2,30€ 115 

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

50 1,50€ 75 

22. 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 έως ΙΟΟΟ γρ. 

200 2,50€ 500 

23. Χειροπετσέτες Ζικ-Ζακ οικολογικές σε 
κουτιά των 200 τεμαχίων / κουτί. 
Χειροπετσέτες Ζικ-Ζακ οικολογικές, κατά 
προτίμηση από ανακυκλωμένο χαρτί, σε 
κουτιά των 200 τεμαχίων 

230 1,00€ 230 

24. Χαρτί υγείας 40 ρολών/τεμάχιο. Χαρτί 
υγείας 40 ρολών χαρτιού υγείας, μη 
ανακυκλωμένο,   δίφυλλο,   γκοφρέ από 
καθαρή χαρτομάζα. 

47 
10,00

€ 
470 

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

30 5,00€ 150 

26. Καθαριστικό δαπέδων και επιφανειών για 
χρήση από μηχανοκίνητα      σάρωθρα      -      
πλυστικών μηχανών εξωτερικού χώρου σε 
συσκευασία 10 λίτρων / τεμ. Ουδέτερο      
αρωματικό      καθαριστικό δαπέδων και 
επιφανειών χαμηλού αφρισμού. Να είναι 
συμπυκνωμένο με ειδικά ενισχυτικά 
καθαρισμού για εύκολο, γρήγορο και 
υγιεινό καθαρισμό. Να είναι κατάλληλο για 
όλα τα δάπεδα και όλες τις πλενόμενες 
επιφάνειες από μάρμαρο, γρανίτη, 
μωσαϊκό. Να μην χρειάζεται ξέβγαλμα. Να 
είναι κατάλληλο για αυτόματες μηχανές 

50 
12,00

€ 
600 
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πλύσης και στέγνωσης δαπέδων για να 
χρησιμοποιείται στην πλύση πλακόστρωτων 
δημόσιων πεζοδρόμων και να μην 
δημιουργεί ολισθηρή επιφάνεια 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Ε.: ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ –ΧΑΡΤΙΚΑ-ΕΙΔΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΠΔΔ  

ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 

 

α/α ΕΙΔΟΣ με 
περιγραφή 
τεχνικών 
προδιαγραφών 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. 

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

250 1,85€ 462,50 

2. 

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

250 1,85€ 462,50 

3. 

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

551 1,85€ 1.019,35 

4. 

Σακούλες απορριμμάτων γραφείου 
50*50 / Κgr 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. 

150 2,25€ 337,50 

5. 

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

150 3,00€ 450 

6. 

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

50 3,30€ 165 

7. 

Υγρό καθαρισμού δαπέδων-γενικής 
χρήσης με / άρωμα (4lt) / τεμ. Ρευστό 
καθοριστικό, μικροβιοκτόνο ειδικό 
για επαγγελματίες, ισχυρό για να 

150 4,30€ 645 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
8.050,85 

ευρώ 

ΦΠΑ 24% 
1.932,20 

ευρώ 

ΣΥΝΟΛΟ 
9.983,05 

ευρώ 
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καθαρίζει σε βάθος, χωρίς ξέβγαλμα, 
για την καταπολέμηση των μικροβίων 
και δυσάρεστων οσμών. Να φέρει 
σήμανση ΟΕ. 

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

30 5,00€ 150 

9. 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. 

60 2,00€ 120 

10. Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε 
μορφή GEL 600ML / I τεμ. με αντλία 
Ήπιο αντισηπτικό, βοηθά με δραστικό 
τρόπο στη μείωση των ιών που 
μεταδίδονται κυρίως μέσω των 
χεριών. 

1 0  8,00€ 80 

11. Καθαριστικό λεκάνης (παπί) 750ml / 
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 CΕ. 

200 1,50€ 300 

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

200 3,00€ 600 

13. Σκούπες εσωτερικού χώρου με τρίχα 7 

εκ. 4 σειρών / I τεμ. Σκούπες   

επαγγελματικές   ειδικές   για   χρήση 

σε εσωτερικούς χώρους. 

50 2,40 120 

14. Σφουγγαρίστρες τύπου VETTEX. 

Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές 

τύπου VETTEX, ειδικές για χρήση σε 

μεγάλες επιφάνειες. 

100 2,00€ 200 

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

50 3,50€ 175 

16. Κοντάρι ξύλινο. 
Κοντάρι ξύλινο μήκους 120 
εκατοστών, ειδικό για την  
εφαρμογή στις σκούπες και 
στις σφουγγαρίστρες.                                          

250 1,20€ 300 

17. Σφουγγάρια για πλύσιμο σκευών 
διάστασης 15X10 εκατοστών το 
καθένα / τεμ. 
Σφουγγάρια για το πλύσιμο 
σκευών εξαιρετικής αντοχής 
με σκληρή και μαλακή 
επιφάνεια για την 

50 0,80€ 40 
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καταπολέμηση μικροβίων 
που να μην αφήνει ίχνη 
υλικού κατά τη χρήση του. 

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

20 3,00€ 60 

19. Γάντια ελαστικά μιας χρήσης σε κουτί 
που περιέχει 100 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 CΕ. 
Μεγέθη L-XL. Εξωτερικά η κάθε 
συσκευασία να αναγράφει κωδικό 
προϊόντος, έτος κατασκευής και 
εικονόσημα προστασίες από χημικές 
ουσίες και μικροοργανισμούς. 

40 5,60€ 224 

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

50 2,30€ 115 

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

50 1,50€ 75 

22. 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 έως ΙΟΟΟ γρ. 

200 2,50€ 500 

23. Χειροπετσέτες Ζικ-Ζακ οικολογικές σε 
κουτιά των 200 τεμαχίων / κουτί. 
Χειροπετσέτες Ζικ-Ζακ οικολογικές, 
κατά προτίμηση από ανακυκλωμένο 
χαρτί, σε κουτιά των 200 τεμαχίων 

230 1,00€ 230 

24. Χαρτί υγείας 40 ρολών/τεμάχιο. Χαρτί 
υγείας 40 ρολών χαρτιού υγείας, μη 
ανακυκλωμένο,   δίφυλλο,   γκοφρέ 
από καθαρή χαρτομάζα. 

47 10,00€ 470 

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

30 5,00€ 150 

26. Καθαριστικό δαπέδων και επιφανειών 
για χρήση από μηχανοκίνητα      
σάρωθρα      -      πλυστικών μηχανών 
εξωτερικού χώρου σε συσκευασία 10 
λίτρων / τεμ. Ουδέτερο      αρωματικό      
καθαριστικό δαπέδων και επιφανειών 
χαμηλού αφρισμού. Να είναι 
συμπυκνωμένο με ειδικά ενισχυτικά 
καθαρισμού για εύκολο, γρήγορο και 
υγιεινό καθαρισμό. Να είναι 

50 12,00€ 600 
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κατάλληλο για όλα τα δάπεδα και 
όλες τις πλενόμενες επιφάνειες από 
μάρμαρο, γρανίτη, μωσαϊκό. Να μην 
χρειάζεται ξέβγαλμα. Να είναι 
κατάλληλο για αυτόματες μηχανές 
πλύσης και στέγνωσης δαπέδων για 
να χρησιμοποιείται στην πλύση 
πλακόστρωτων δημόσιων 
πεζοδρόμων και να μην δημιουργεί 
ολισθηρή επιφάνεια 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Ε.: ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ –ΧΑΡΤΙΚΑ-ΕΙΔΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΠΔΔ  

ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 

 

α/α ΕΙΔΟΣ με 
περιγραφή 
τεχνικών 
προδιαγραφών 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. 

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

250 1,85€ 462,50 

2. 

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

250 1,85€ 462,50 

3. 

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

551 1,85€ 1.019,35 

4. 

Σακούλες απορριμμάτων γραφείου 
50*50 / Κgr 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. 

150 2,25€ 337,50 

5. 

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

150 3,00€ 450 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
8.050,85 

ευρώ 

ΦΠΑ 24% 
1.932,20 

ευρώ 

ΣΥΝΟΛΟ 
9.983,05 

ευρώ 
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6. 

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

50 3,30€ 165 

7. 

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

150 4,30€ 645 

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

30 5,00€ 150 

9. 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. 

60 2,00€ 120 

10. Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε 
μορφή GEL 600ML / I τεμ. με αντλία 
Ήπιο αντισηπτικό, βοηθά με δραστικό 
τρόπο στη μείωση των ιών που 
μεταδίδονται κυρίως μέσω των 
χεριών. 

1 0  8,00€ 80 

11. Καθαριστικό λεκάνης (παπί) 750ml / 
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 CΕ. 

200 1,50€ 300 

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

200 3,00€ 600 

13. Σκούπες εσωτερικού χώρου με τρίχα 7 

εκ. 4 σειρών / I τεμ. Σκούπες   

επαγγελματικές   ειδικές   για   χρήση 

σε εσωτερικούς χώρους. 

50 2,40 120 

14. Σφουγγαρίστρες τύπου VETTEX. 

Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές 

τύπου VETTEX, ειδικές για χρήση σε 

μεγάλες επιφάνειες. 

100 2,00€ 200 

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

50 3,50€ 175 

16. Κοντάρι ξύλινο. 
Κοντάρι ξύλινο μήκους 120 250 1,20€ 300 
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εκατοστών, ειδικό για την  
εφαρμογή στις σκούπες και 
στις σφουγγαρίστρες.                                          

17. Σφουγγάρια για πλύσιμο σκευών 
διάστασης 15X10 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. 

50 0,80€ 40 

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

20 3,00€ 60 

19. Γάντια ελαστικά μιας χρήσης σε κουτί 
που περιέχει 100 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 CΕ. 
Μεγέθη L-XL. Εξωτερικά η κάθε 
συσκευασία να αναγράφει κωδικό 
προϊόντος, έτος κατασκευής και 
εικονόσημα προστασίες από χημικές 
ουσίες και μικροοργανισμούς. 

40 5,60€ 224 

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

50 2,30€ 115 

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

50 1,50€ 75 

22. 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 έως ΙΟΟΟ γρ. 

200 2,50€ 500 

23. Χειροπετσέτες Ζικ-Ζακ οικολογικές σε 
κουτιά των 200 τεμαχίων / κουτί. 
Χειροπετσέτες Ζικ-Ζακ οικολογικές, 
κατά προτίμηση από ανακυκλωμένο 
χαρτί, σε κουτιά των 200 τεμαχίων 

230 1,00€ 230 

24. Χαρτί υγείας 40 ρολών/τεμάχιο. Χαρτί 
υγείας 40 ρολών χαρτιού υγείας, μη 
ανακυκλωμένο,   δίφυλλο,   γκοφρέ 
από καθαρή χαρτομάζα. 

47 10,00€ 470 

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

30 5,00€ 150 
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26. Καθαριστικό δαπέδων και επιφανειών 
για χρήση από μηχανοκίνητα      
σάρωθρα      -      πλυστικών μηχανών 
εξωτερικού χώρου σε συσκευασία 10 
λίτρων / τεμ. Ουδέτερο      αρωματικό      
καθαριστικό δαπέδων και επιφανειών 
χαμηλού αφρισμού. Να είναι 
συμπυκνωμένο με ειδικά ενισχυτικά 
καθαρισμού για εύκολο, γρήγορο και 
υγιεινό καθαρισμό. Να είναι 
κατάλληλο για όλα τα δάπεδα και 
όλες τις πλενόμενες επιφάνειες από 
μάρμαρο, γρανίτη, μωσαϊκό. Να μην 
χρειάζεται ξέβγαλμα. Να είναι 
κατάλληλο για αυτόματες μηχανές 
πλύσης και στέγνωσης δαπέδων για 
να χρησιμοποιείται στην πλύση 
πλακόστρωτων δημόσιων 
πεζοδρόμων και να μην δημιουργεί 
ολισθηρή επιφάνεια 

50 12,00€ 600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ.: ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ –ΧΑΡΤΙΚΑ-ΕΙΔΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΖΗΡΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ  ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 

2022 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΟΝΑΔ

Α 

Π

ΟΣ

ΟΤ

ΗΤ

Α 

ΤΙΜΗ (χωρίς

ΦΠΑ) ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)ΕΥΡΩ 

      

 Κ ΑΤΗΓΟΡΙΑ Α -ΕΙΔΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

     

1 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΟΥΒΑΣ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΣΜΑΤΟΣ ΜΕ 

ΣΤΙΦΤΗ 15LT 

ΤΕΜ 10 5 50  

2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 
ΟΙΚΙΑΚΗ 

(ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) 

ΤΕΜ 10 3 30  

3 ΚΟΝΤΑΡΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΕΜ 10 2 20  

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
8.050,85 

ευρώ 

ΦΠΑ 24% 
1.932,20 

ευρώ 

ΣΥΝΟΛΟ 
9.983,05 

ευρώ 
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ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 

 ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΕΣ      

4 ΣΚΟΥΠΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

ΤΕΜ 20 4 80  

 (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 
ΒΟΥΡΤΣΑ) 

     

5 ΣΚΟΥΠΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ – 
ΒΟΥΡΤΣΑ) 

ΤΕΜ 40 4 160  

6 ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 

ΤΕΜ 20 4 80  

7 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 
4 LT 

ΤΕΜ 20 3,5 70  

8 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4 LT 

ΤΕΜ 10 3,5 35  

8 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ 
FIBRA 

ΤΕΜ 80 1 80  

10 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 
ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ PH 4L 

TEM 8 7 56  

11 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 
ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ 

PH 300ML 

TEM 20 1,5 30  

12 ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ - 100 
ΤΕΜ/ΚΟΥΤΙ 

TEM 60 9 540  

13 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 

TEM 20 3 60 

 750 ML (ΤΥΠΟΥ ΠΑΠΙ)     

14 ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ (ΠΙΓΚΑΛ) 

TEM 20 5 100 

15 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ 

100 ML 

TEM 100 3,5 350 

16 ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ 
ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 

250ML 

TEM 20 3,5 70 

17 ΥΓΡΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ 
(ΤΥΠΟΥ TUBOFLO) 

TEM 20 2,5 50 

18 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

TEM 40 4 160 
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 Κ ΑΤΗΓΟΡΙΑ B - ΧΑΡΤΙΚΑ     

19 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΚΟΦΡΕ 40 
ΡΟΛΑ/ΤΕΜ. 

ΤΕΜ 40 12 480 

20 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΡΟΛΟ 
800 ΓΡ.) 

ΤΕΜ 30 2,5 75 

      

 Κ ΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ- ΣΑΚΟΙ 
ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 

    

21 ΣΑΚΟΥΛΕΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΡΟΛΛΟ 50Χ70 

ΤΕΜ 40 2 80 

22 ΣΑΚΟΥΛΕΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΛΕΥΚΕΣ ΓΙΑ 

ΚΙΛ 20 2,5 50 

23 ΣΑΚΟΥΛΕΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΥΜΑ 

ΚΙΛΟΥ (80Χ110) 

ΚΙΛ 60 2,5 150 

    ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

2.856,00 

    ΦΠΑ 

24% 

685,44 

    ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

3.541,44 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ.: ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ –ΧΑΡΤΙΚΑ-ΕΙΔΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΖΗΡΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ  ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 

2023 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΟΝΑΔ

Α 

Π

ΟΣ

ΟΤ

ΗΤ

Α 

ΤΙΜΗ (χωρίς

ΦΠΑ) ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)ΕΥΡΩ 

      

 Κ ΑΤΗΓΟΡΙΑ Α -ΕΙΔΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

     

1 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΟΥΒΑΣ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΣΜΑΤΟΣ ΜΕ 

ΣΤΙΦΤΗ 15LT 

ΤΕΜ 10 5 50  

2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 
ΟΙΚΙΑΚΗ 

ΤΕΜ 10 3 30  
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(ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) 

3 ΚΟΝΤΑΡΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 
ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 

ΤΕΜ 10 2 20  

 ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΕΣ      

4 ΣΚΟΥΠΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

ΤΕΜ 20 4 80  

 (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 
ΒΟΥΡΤΣΑ) 

     

5 ΣΚΟΥΠΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ – 
ΒΟΥΡΤΣΑ) 

ΤΕΜ 40 4 160  

6 ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 

ΤΕΜ 20 4 80  

7 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 
4 LT 

ΤΕΜ 20 3,5 70  

8 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4 LT 

ΤΕΜ 10 3,5 35  

8 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ 
FIBRA 

ΤΕΜ 80 1 80  

10 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 
ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ PH 4L 

TEM 8 7 56  

11 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 
ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ 

PH 300ML 

TEM 20 1,5 30  

12 ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ - 100 
ΤΕΜ/ΚΟΥΤΙ 

TEM 60 9 540  

13 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 

TEM 20 3 60 

 750 ML (ΤΥΠΟΥ ΠΑΠΙ)     

14 ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ (ΠΙΓΚΑΛ) 

TEM 20 5 100 

15 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ 

100 ML 

TEM 100 3,5 350 

16 ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ 
ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 

250ML 

TEM 20 3,5 70 

17 ΥΓΡΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ 
(ΤΥΠΟΥ TUBOFLO) 

TEM 20 2,5 50 

18 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ TEM 40 4 160 
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ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

      

 Κ ΑΤΗΓΟΡΙΑ B - ΧΑΡΤΙΚΑ     

19 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΚΟΦΡΕ 40 
ΡΟΛΑ/ΤΕΜ. 

ΤΕΜ 40 12 480 

20 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΡΟΛΟ 
800 ΓΡ.) 

ΤΕΜ 30 2,5 75 

      

 Κ ΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ- ΣΑΚΟΙ 
ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 

    

21 ΣΑΚΟΥΛΕΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΡΟΛΛΟ 50Χ70 

ΤΕΜ 40 2 80 

22 ΣΑΚΟΥΛΕΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΛΕΥΚΕΣ ΓΙΑ 

ΚΙΛ 20 2,5 50 

23 ΣΑΚΟΥΛΕΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΥΜΑ 

ΚΙΛΟΥ (80Χ110) 

ΚΙΛ 60 2,5 150 

    ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

2.856,00 

    ΦΠΑ 

24% 

685,44 

    ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

3.541,44 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ: 

ΟΜΑΔΑ Α: 17.348,22 € (ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022) + 17.348,22€ (ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023) =34.696,44 €  

ΟΜΑΔΑ Β: 13.246,43 € (ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022) + 13.246,43€ (ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023) =26.492,86 €  

ΟΜΑΔΑ Γ: 1.991,94 € (ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022) + 1.991,94€ (ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023) =3.983,88 €  

ΟΜΑΔΑ Δ: 9.983,05 € (ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022) + 9.983,05€ (ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023) =19.966,10 €  

ΟΜΑΔΑ Ε: 9.983,05 € (ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022) + 9.983,05€ (ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023) =19.966,10 €  

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: 3.541,44 € (ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022) + 3.541,44€ (ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023) =7.082,88 €  

      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:112.188,26 € 

 

Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές 

εμπορίου σε αντίστοιχα είδη. 
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                                       Φιλιππιάδα, 1-3-2021 

 

                         ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η  Αρμόδια υπάλληλος                                Ο α/α Προϊσταμένος Τμ. Τεχνικών Έργων 

   

 

                      

             Μάστορα    Ευσταθία                Μισιρλής Γεώργιος  

           ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών                                ΠΕ6 Τοπογράφων Μηχανικών             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





98 

 

     

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 
 

 

 

 

 
 

 

 

         Αριθμός Μελέτης:        4/2021 
 

 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 

ΑΡΘΡΟ 1ο – Αντικείμενο της προμήθειας 

Η συγγραφή αυτή αφορά την ανάδειξη προμηθευτών - χορηγητών για την «Προμήθεια ειδών 

καθαριότητας και ευπρεπισμού», προϋπολογισμού δαπάνης 112.188,26 € (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ), για τις ανάγκες των Δημοτικών κτιρίων του Δήμου Ζηρού και των Νομικών του Προσώπων. 

ΑΡΘΡΟ 2ο – Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις: 

α) Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147Α /8-8-2016) 

β) Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α /7-6-2010) και του Ν.4111/13 (ΦΕΚ Α΄18) 

γ)της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

δ)της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο - Συμβατικά τεύχη 

Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: 

1) Η διακήρυξη του διαγωνισμού 

2) Η παρούσα μελέτη 

3) Οικονομική προσφορά 

ΑΡΘΡΟ 4ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή 

κατά τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
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Η προμήθεια αφορά τον Δήμο Ζηρού και τα Νομικά του Πρόσωπα, είναι ενιαία ως προς την διαδικασία 

της και ξεχωριστή ως προς την υλοποίηση της. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο – Τιμές προσφορών 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για μία ή περισσότερες «ομάδες», για 

τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «ομάδας». 

Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας «ομάδας» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς 

ολόκληρης της «ομάδας».  

Παρέχεται η δυνατότητα σε κάποια είδη η προσφερόμενη τιμή να υπερβαίνει την ενδεικτική τιμή,  όμως 

δεν μπορεί η προσφερόμενη τιμή για το σύνολο κάθε ομάδας να υπερβαίνει την συνολική ενδεικτική τιμή 

της αντίστοιχης ομάδας η οποία προκύπτει από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης. 

Οι τιμές προσφοράς δεσμεύουν του συμμετέχοντες για εκατόν πενήντα (150) ημέρες, προσμετρούμενες 

από την  επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του Διαγωνισμού. 

ΑΡΘΡΟ 6ο – Σύμβαση 

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά το νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, υποχρεούται να 

προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, εντός δέκα (10) ημερών, για να υπογράψει τη σύμβαση και να 

καταθέσει την κατά το άρθρο 8 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην προαναφερόμενη χρονική προθεσμία 

να υπογράψει την σχετική σύμβαση, και δεν καταθέσει την κατά το επόμενο άρθρο εγγύηση, κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτή, με απόφαση Δ.Σ. (ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου) σύμφωνα με τα 

οριζόμενα του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 7ο – Τόπος και χρόνος παράδοσης 

Τόπος παράδοσης: Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη 

μεταφορά και παράδοση των ειδών στους χώρους που θα υποδείξει η Υπηρεσία εντός των ορίων του 

Δήμου Ζηρού. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του 

προσωπικού του ή άλλου, μέχρι της παράδοσης αυτών. 

Χρόνος παράδοσης: Η παράδοση των υλικών θα γίνει σταδιακά, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε 

υπηρεσίας, σε διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι την εξάντληση αυτής. Ο 

προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει τα υλικά εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την 

ειδοποίηση της υπηρεσίας.  

ΑΡΘΡΟ 8ο – Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την υποχρέωση μαζί με τα δικαιολογητικά της προσφοράς να προσκομίσουν και 

εγγυητική επιστολή, αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Τ.Π.&.Δ για ποσό ίσο με το 2% του 

προϋπολογισμού χωρίς το ΦΠΑ για την ομάδα ή ομάδες που λαμβάνουν μέρος, η οποία πρέπει να έχει 

ισχύ για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς .Η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής θα είναι συνταγμένη κατά τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο. 

2. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

Ο ανάδοχος στο όνομα του οποίου θα κατακυρωθεί η δημοπρασία υποχρεούται να αντικαταστήσει την 

εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, με εγγύηση ίση προς 5% του συμβατικού προϋπολογισμού χωρίς 
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το Φ.Π.Α. Η εγγύηση επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί πριν την υπογραφή της σύμβασης 

ή κατά την υπογραφή αυτής. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι συνταγμένη κατά 

τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την 

οριστική και ποιοτική παραλαβή των υλικών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων των 

συμβαλλομένων. 

ΑΡΘΡΟ 9ο - Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου – Κυρώσεις  

1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει τη 

σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και 

από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

2. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά 

του, που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, μέσα στον 

συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 

του Ν.4412/2016. 

3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

4. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή σύμβαση, επιβάλλονται με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 

υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευτικά, οι κυρώσεις του 

άρθρου 203 του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 10ο – Προσωρινή και οριστική παραλαβή 

1. Η παραλαβή των υλικών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, από την 

αρμόδια τριμελή επιτροπή. 

2. Σε περίπτωση κατά την οποία για την παραλαβή δεν χρειάζεται χρόνος για να διαπιστωθούν τυχόν 

ατέλειες, θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης της προμήθειας. 

ΑΡΘΡΟ 11ο – Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις 

Τον προμηθευτή βαρύνουν εξ' ολοκλήρου τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης της δημοπρασίας, καθώς 

και κάθε νόμιμη ή νέα κράτηση άγνωστη μέχρι σήμερα που θα εμφανισθεί κατά το διάστημα από την 

σύνταξη της παρούσας μελέτης μέχρι την ημερομηνία που θα γίνει ο διαγωνισμός. Σε περίπτωση 

ανάδειξης περισσότερων προμηθευτών, τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης της δημοπρασίας θα 

βαρύνουν αναλογικά τον καθένα. 

ΑΡΘΡΟ 12ο – Αναπροσαρμογή τιμών προσφοράς 

Οι τιμές προσφοράς σε καμία αναπροσαρμογή δεν υπόκεινται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι το τέλος της συμβατικής χρονικής περιόδου. 

                                       Φιλιππιάδα, 1-3-2021 

                         ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Αρμόδια υπάλληλος                                Ο α/α Προϊσταμένος Τμ. Τεχνικών Έργων 

            

             Μάστορα    Ευσταθία                Μισιρλής Γεώργιος  

           ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών                                ΠΕ6 Τοπογράφων Μηχανικών             
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

     

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 
 

 

 

 

 
 

 

 

         Αριθμός Μελέτης:        4/2021 
 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΟΜΑΔΑ Α.:  ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ –ΧΑΡΤΙΚΑ- ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 2022 

ΤΙΜΗ/ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΔΑΠΑΝΗ : 

1 

Καθαριστικό υγρό τζαμιών με 

ψεκαστήρα (500 ml) ΤΕΜ. 50   

2 Υγρό καθαριστικό τζαμιών (4 lt) ΤΕΜ. 30   

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

4 Απολυμαντικό ειδών υγιεινής (4 lt) ΤΕΜ. 70   

5 

Κρεμοσάπουνο  χεριών υγρό με αντλία  

σε συσκευασία των 500 ml ΤΕΜ. 30   

6 

Κρεμοσάπουνο  χεριών υγρό 

ανταλλακτικό  σε συσκευασία των 4 l TEM 10   

7 

Γάντια ελαστικά μιας χρήσης μαύρα 

(τιμή για συσκ. των 100 τεμ.) 

ΤΕΜ. 

70   

8 

Σακούλα απορριμμάτων γραφείου-

τουαλέτας ( συσκ. των 40 τεμ) 

ΤΕΜ. 

200   

9 

Σακούλες απορριμμάτων 

επαγγελματικές μαύρες  ( μικρές) 

45Χ65 cm 

Kgr 

1.500   

10 

Σακούλες απορριμμάτων γενικής 

χρήσης (μεσαίες) 65X90 

Kgr 

1500   

11 

Σακούλες απορριμμάτων γενικής 

χρήσης (γίγας) 80X110 

Kgr 

800   

12 

Κοντάρι σφουγγαρίστρας 

επαγγελματικό  

ΤΕΜ. 

50   
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13 Κοντάρι  αλουμινίου  ΤΕΜ. 50   

14 

Ανταλλακτικό σκούπας με πλαστική 

βούρτσα 

ΤΕΜ. 

50   

15 

Σφουγγαρίστρες πλήρεις με κοντάρι 

και ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας  

ΤΕΜ. 

10   

16 
Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας ( 
κεφαλή- όχι λευκό) 

ΤΕΜ. 
50   

17 Σκούπα χορταρένια με κοντάρι ΤΕΜ. 10   

18 

ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΤΥΠΟΥ 
WETTEX ή ισοδυνάμου) 26cmΧ32cm 

 ΤΕΜ. 20   

19 

Κάδοι συλλογής απορριμμάτων 

εσωτερικού χώρου  

ΤΕΜ. 

10   

20 Κάδοι χαρτιών υγείας  (wc)  ΤΕΜ. 10   

21 

Πιγκάλ για wc. πλαστικό ή μεταλλικό 

με καπάκι  

ΤΕΜ. 

20   

22 Φαράσι συλλογής απορριμμάτων  ΤΕΜ. 100   

23 

Κρέμα γενικού καθαρισμού σε 

συσκευασία των 500 ml ενδεικτικού 
τύπου CIF ή ισοδυνάμου 

ΤΕΜ. 

20   

24 

Χαρτί υγείας δίφυλλο  (τιμή για συσκ. 

12 τεμ.) ΣΥΣΚ/ΣΙΑ. 100   

25 Χαρτί κουζίνας ρολό επαγγελματικό  ΤΕΜ. 200   

26 

Χειροπετσέτες advance για συσκευή 

TORK ΚΙΒΩΤΙΟ 20   

27 

Χαρτί Υγείας advance για συσκευή 

TORK ΚΙΒΩΤΙΟ 10   

28 

Σαπόύνι υγρό για συσκευή TORK 

Premium mild ΚΙΒΩΤΙΟ 20   

29 

Απολυμαντικό τζελ χεριών για συσκευή 

AUTO GOJO TEM. 10   

30 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΜΕ ΣΥΡΜΑ ΔΙΠΛΗΣ 

ΟΨΕΩΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 7 x 14cm 

 
ΤΕΜ 50   

31 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΗΠΙΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 

GEL ΧΕΡΙΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 

1000ml  

 τεμ 30   

32 
Απολυμαντικό HYGIENE για συσκευή 

συσκ. των 430 ml 
Τεμ. 30   

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ : 
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    Φ.Π.Α. % :  

     

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Α.:  ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ –ΧΑΡΤΙΚΑ- ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 2022 

ΤΙΜΗ/ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΔΑΠΑΝΗ : 

1 

Καθαριστικό υγρό τζαμιών με 

ψεκαστήρα (500 ml) ΤΕΜ. 50   

2 Υγρό καθαριστικό τζαμιών (4 lt) ΤΕΜ. 30   

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

4 Απολυμαντικό ειδών υγιεινής (4 lt) ΤΕΜ. 70   

5 

Κρεμοσάπουνο  χεριών υγρό με αντλία  

σε συσκευασία των 500 ml ΤΕΜ. 30   

6 

Κρεμοσάπουνο  χεριών υγρό 

ανταλλακτικό  σε συσκευασία των 4 l TEM 10   

7 

Γάντια ελαστικά μιας χρήσης μαύρα 

(τιμή για συσκ. των 100 τεμ.) 

ΤΕΜ. 

70   

8 

Σακούλα απορριμμάτων γραφείου-

τουαλέτας ( συσκ. των 40 τεμ) 

ΤΕΜ. 

200   

9 

Σακούλες απορριμμάτων 

επαγγελματικές μαύρες  ( μικρές) 

45Χ65 cm 

Kgr 

1.500   

10 

Σακούλες απορριμμάτων γενικής 

χρήσης (μεσαίες) 65X90 

Kgr 

1500   

11 

Σακούλες απορριμμάτων γενικής 

χρήσης (γίγας) 80X110 

Kgr 

800   

12 

Κοντάρι σφουγγαρίστρας 

επαγγελματικό  

ΤΕΜ. 

50   

13 Κοντάρι  αλουμινίου  ΤΕΜ. 50   

14 

Ανταλλακτικό σκούπας με πλαστική 

βούρτσα 

ΤΕΜ. 

50   

15 

Σφουγγαρίστρες πλήρεις με κοντάρι 

και ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας  

ΤΕΜ. 

10   

16 

Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας ( 

κεφαλή- όχι λευκό) 

ΤΕΜ. 

50   

17 Σκούπα χορταρένια με κοντάρι ΤΕΜ. 10   

18 

ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΤΥΠΟΥ 

WETTEX ή ισοδυνάμου) 26cmΧ32cm 
ΤΕΜ. 20   
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19 

Κάδοι συλλογής απορριμμάτων 

εσωτερικού χώρου  

ΤΕΜ. 

10   

20 Κάδοι χαρτιών υγείας  (wc)  ΤΕΜ. 10   

21 

Πιγκάλ για wc. πλαστικό ή μεταλλικό 

με καπάκι  

ΤΕΜ. 

20   

22 Φαράσι συλλογής απορριμμάτων  ΤΕΜ. 100   

23 

Κρέμα γενικού καθαρισμού σε 

συσκευασία των 500 ml ενδεικτικού 
τύπου CIF ή ισοδυνάμου 

ΤΕΜ. 

20   

24 

Χαρτί υγείας δίφυλλο  (τιμή για συσκ. 

12 τεμ.) ΣΥΣΚ/ΣΙΑ. 100   

25 Χαρτί κουζίνας ρολό επαγγελματικό  ΤΕΜ. 200   

26 

Χειροπετσέτες advance για συσκευή 

TORK ΚΙΒΩΤΙΟ 20   

27 

Χαρτί Υγείας advance για συσκευή 

TORK ΚΙΒΩΤΙΟ 10   

28 

Σαπόύνι υγρό για συσκευή TORK 

Premium mild ΚΙΒΩΤΙΟ 20   

29 

Απολυμαντικό τζελ χεριών για συσκευή 

AUTO GOJO TEM. 10   

30 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΜΕ ΣΥΡΜΑ ΔΙΠΛΗΣ 

ΟΨΕΩΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 7 x 14cm 

 
ΤΕΜ 50   

31 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΗΠΙΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 

GEL ΧΕΡΙΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 

1000ml  

 τεμ 30   

32 
Απολυμαντικό HYGIENE για συσκευή 

συσκ. των 430 ml 
Τεμ. 30   

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ : 

 

 

    Φ.Π.Α. % :  

     

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α: ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 +ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023:…………………….ΕΥΡΩ 
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ΟΜΑΔΑ Β.: ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ –ΧΑΡΤΙΚΑ-ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ  2022 

 

α/α ΕΙΔΟΣ με περιγραφή 
τεχνικών 
προδιαγραφών 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΛΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. 

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

500 τεμ   

2. 

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

180 τεμ   

3. 

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

20 τεμ   

4. 

Σακούλες απορριμμάτων γραφείου 50*50 
/ Κgr 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   

5. 

Χλωρίνη κανονική 4 lt / τεμ. 
Λευκαντικό, καθοριστικό 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   

6. 

Χλωρίνη παχύρευστη 4lt/ τεμ. 
Λευκαντικό, καθοριστικό 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.   

7. 

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

30 τεμ   

8. 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) / λίτρων. Να φέρει σήμανση 
CΕ. 

   

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

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

40 τεμ   

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

20 τεμ   

12. Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε μορφή 
gel 4 It / τεμ. Ήπιο αντισηπτικό, βοηθά με 
δραστικό τρόπο στη μείωση των ιών που 
μεταδίδονται κυρίως μέσω των χεριών . 

2 τεμ   

13. Καθοριστικό λεκάνης (τύπου παπί) 750 ml/ 
τεμ. Καθαριστικό λεκάνης, μη διαβρωτικό, 
όξινο, ειδικό για την απομάκρυνση του 
πουρί και των συσσωρεμένων αλάτων, για 
την καταπολέμηση των μικροβίων το 
οποίο θα φέρει τη σήμανση CΕ. 

100 τεμ   

14. Υγρό καθαριστικό πιάτων 4lt/ τεμ. Ρευστό 
καθοριστικό για τα πιάτα, σε συσκευασία 
των 4 λίτρα μικροβιοκτόνο, για την 
καταπολέμηση 

20 τεμ   

 των μικροβίων και δυσάρεστων οσμών.    
15. Σκούπες μονές ενισχυμένες με τρίχα 7εκ.4 

σειρών. Σκούπες επαγγελματικές 
ενισχυμένες ειδικές για χρήση σε 
οδοστρώματα . 

6   

16. Σκούπες εσωτερικού χώρου με τρίχα 7 εκ. 
4 σειρών. Σκούπες επαγγελματικές ειδικές 
νια χρήση  σε εσωτερικούς 

12   

17. Σφουγγαρίστρες τύπου vettex. 
Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές τύπου 
vettex, ειδικές για χρήση σε μεγάλες 
επιφάνειες  

20   

18. 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   

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

5   

20. Μωρομάντηλα συσκευασίας (σακουλάκι 
72 τεμ.) 

500 τεμ.   

21. Σφουγγάρια για πλύσιμο 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   

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

2   

23. Γάντια ελαστικά μιας χρήσης σε κουτί που 
περιέχει 100 / τεμάχια / κουτί. 
Πεδίο χρήσης για αντιμετώπιση χημικών 
ουσιών ή μικροοργανισμών. 
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 
εκατοστά. Κατασκευή από νιτρίλιο. Δεν 

200 τεμ   
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έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές. Να 
διατίθενται σε συσκευασία σε κουτιά που 
το καθένα περιέχει 100. Να φέρει 
σήμανση CΕ. Μεγέθη M-ΧL. Εξωτερικά η 
κάθε συσκευασία να αναγράφει κωδικό 
προϊόντος, έτος κατασκευής και 
εικονόσημα προστασίες από χημικές 
ουσίες. 

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

10 τεμ   

25. Γάντια ελαστικά μιάς χρήσεως 100 / 
τεμάχια / κουτί. 

200 τεμ   

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

5 τεμ   

27. Πανί καθαρισμού από μικρο'ΐνες / τεμ. 
Πανί από μικρο'ΐνες για καθαρισμό 
επιφανειών επίπλων και άλλων σκευών 
γραφείου. 

10 τεμ   

28. 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 έως ΙΟΟΟ γρ. 

60 τεμ   

29. Χαρτομάντηλα (80 διπλά φύλλα) 10 τεμ   
30. Σιδερόπανο 3 τεμ   
31. Χαρτί υγείας 40 ρολών/τεμάχιο. 

Χαρτί υγείας 40 ρολών χαρτιού υγείας, μη 
ανακυκλωμένο, δίφυλλο, γκοφρέ από 
καθαρή χαρτομάζα. 

50 τεμ    

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

8 τεμ    

33. Χαρτοδοχείο, με μηχανισμό ποδομοχλού 
για το άνοιγμα 

8 τεμ    

 καπακιού και εσωτερικό πλαστικό κάδο, 
περίπου 35lt /τεμ 

   

34. Παρκετέζα με βάση (600ML) 3   
35 Πλαστικά ποτηράκια μιας χρήσεως 

(συσκευασία των 50 τμχ) 
200 τεμ   

36 Πλαστικά ποτηράκια μεγάλα μιας χρήσεως 
(συσκευασία των 20 τεμ) λευκά 

200 τεμ   

37 Πλαστικά πιατάκια μικρά (συσκευασία 20 
τεμ) 

100 τεμ   

38 Πλαστικά πιατάκια μεγάλα (συσκευασία 
20 τεμ) 

100 τεμ   

39 Τάπερ αλουμινίου μιας χρήσεως με καπάκι 
( συσκευασία 60 τεμ) 

30 τεμ   

40 Καλαμάκια ροφήματος (συσκευασία 100 ) 8 τεμ   
41 Σακούλες (τύπου polybag (συσκευασία 

μεσαία) 
15 τεμ   

42 Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων (4lt) 15 τεμ   
43 Γυαλιστικό πλυντηρίου πιάτων (4lt) 3 τεμ   
44 Αλάτι πλυντηρίου πιάτων (1 kgr) 5 τεμ   
45 Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων (20 

kgr) 
4 τεμ   
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46 Αποσκληρυντικό πλυντηρίου ρούχων  
(1kgr) 

2 τεμ   

47 Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων(4l) 10 τεμ   
48 Καθοριστικό χαλιών(1 It) 2 τεμ   
49 Αντισηπτικό υγρό (τύπου DETTOL) γενικής 

χρήσεως (500ML) 
50 τεμ   

50 Αντισηπτικό υγρό τύπου (DETTOL) για λίπη 
κουζίνας 

5 τεμ   

51 Σύρμα ανοξείδωτο πιάτων (6Οgr) 30 τεμ   
52 Χαρτοπετσέτες εστιατορίου ( συσκευασία 

)(750 τεμ) 
20 τεμ   

53 Αλουμινόχαρτο (100 μ.) 8 τεμ   
54 Λαδόκολλα 2 τεμ   
55 Βαμβάκι 10 τεμ   
56 Οινόπνευμα καθαρό 5 τεμ   
57 Λευκαντικό ρούχων  8 τεμ   
58 Αποφρακτικό σωλήνων 800(ML) 5 τεμ   
59 Αεροζόλ 10 τεμ   
60 Υδροχλωρικό οξύ 20 τεμ   
61 Κουβάς σφουγγαρίσματος 10 τεμ   
62 Επαγγελματικές σφουγγαρίστρες 10 τεμ   
63 Επαγγελματικός κουβάς σφουγγαρίσματος 

(25lt) 
3 τεμ   

64 Κουβάς κουζίνας με ποδόμακτρο (35lt) 4 τεμ   
65 Απλώστρες ρούχων αλουμινίου 3 τεμ   
66 Μανταλάκια (συσκευασία 24 τεμ) 10 τεμ   
67 Πάνες διάφορα νούμερα 40 τεμ   
68 Αφρόλουτρο παιδικό 20 τεμ   
69 Κρέμα περιποίησης 10 τεμ   
70 Λάστιχο καθαρισμού τζαμιών 8 τεμ   
71 Δαγκάνα σφουγγαρίστρας επαγγελματικής 10 τεμ.   
 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ……………..€ 
 Φ.Π.Α.   ……………..€ 
 ΣΥΝΟΛΟ   ……………..€ 
 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β.: ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ –ΧΑΡΤΙΚΑ-ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ  2023 

 

α/α ΕΙΔΟΣ με περιγραφή 
τεχνικών 
προδιαγραφών 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΛΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. 

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

500 τεμ   

2. 

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

180 τεμ   

3. 

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

20 τεμ   

4. 

Σακούλες απορριμμάτων γραφείου 50*50 
/ Κgr Οι σακούλες απορριμμάτων πρέπει 
να είναι πλαστικές, (αυτό βιοδιασπώμενες, 
στις διαστάσεις που αναγράφονται. 

100 τεμ   
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Πρόκειται για έναν ειδικό τύπο σάκου,   οι    
οποίοι    απορροφώνται    από   το 
περιβάλλον μετατρεπόμενοι σε λίπασμα 
χωρίς εκλύσεις διοξινών και άλλων 
βλαβερών ουσιών. 

5. 

Χλωρίνη κανονική 4 lt / τεμ. 
Λευκαντικό, καθοριστικό 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   

6. 

Χλωρίνη παχύρευστη 4lt/ τεμ. 
Λευκαντικό, καθοριστικό 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.   

7. 

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

30 τεμ   

8. 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) / λίτρων. Να φέρει σήμανση 
CΕ. 

   

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

10 τεμ   

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

40 τεμ   

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

20 τεμ   

12. Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε μορφή 
gel 4 It / τεμ. Ήπιο αντισηπτικό, βοηθά με 
δραστικό τρόπο στη μείωση των ιών που 
μεταδίδονται κυρίως μέσω των χεριών . 

2 τεμ   

13. Καθοριστικό λεκάνης (τύπου παπί) 750 ml/ 
τεμ. Καθαριστικό λεκάνης, μη διαβρωτικό, 
όξινο, ειδικό για την απομάκρυνση του 
πουρί και των συσσωρεμένων αλάτων, για 
την καταπολέμηση των μικροβίων το 
οποίο θα φέρει τη σήμανση CΕ. 

100 τεμ   

14. Υγρό καθαριστικό πιάτων 4lt/ τεμ. Ρευστό 
καθοριστικό για τα πιάτα, σε συσκευασία 
των 4 λίτρα μικροβιοκτόνο, για την 
καταπολέμηση 

20 τεμ   

 των μικροβίων και δυσάρεστων οσμών.    
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15. Σκούπες μονές ενισχυμένες με τρίχα 7εκ.4 
σειρών. Σκούπες επαγγελματικές 
ενισχυμένες ειδικές για χρήση σε 
οδοστρώματα . 

6   

16. Σκούπες εσωτερικού χώρου με τρίχα 7 εκ. 
4 σειρών. Σκούπες επαγγελματικές ειδικές 
νια χρήση  σε εσωτερικούς 

12   

17. Σφουγγαρίστρες τύπου vettex. 
Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές τύπου 
vettex, ειδικές για χρήση σε μεγάλες 
επιφάνειες  

20   

18. 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   

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

5   

20. Μωρομάντηλα συσκευασίας (σακουλάκι 
72 τεμ.) 

500 τεμ.   

21. Σφουγγάρια για πλύσιμο 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   

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

2   

23. Γάντια ελαστικά μιας χρήσης σε κουτί που 
περιέχει 100 / 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 CΕ. Μεγέθη M-ΧL. Εξωτερικά η 
κάθε συσκευασία να αναγράφει κωδικό 
προϊόντος, έτος κατασκευής και 
εικονόσημα προστασίες από χημικές 
ουσίες. 

200 τεμ   

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

10 τεμ   

25. Γάντια ελαστικά μιάς χρήσεως 100 / 
τεμάχια / κουτί. 

200 τεμ   

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

5 τεμ   

27. Πανί καθαρισμού από μικρο'ΐνες / τεμ. 
Πανί από μικρο'ΐνες για καθαρισμό 
επιφανειών επίπλων και άλλων σκευών 
γραφείου. 

10 τεμ   

28. Χαρτί κουζίνας Ρολό 
Χαρτί ρολό κουζίνας, λευκό του ενός 
κιλού, διπλά ενισχυμένο με διάτρηση από 

60 τεμ   
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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 έως ΙΟΟΟ γρ. 

29. Χαρτομάντηλα (80 διπλά φύλλα) 10 τεμ   
30. Σιδερόπανο 3 τεμ   
31. Χαρτί υγείας 40 ρολών/τεμάχιο. 

Χαρτί υγείας 40 ρολών χαρτιού υγείας, μη 
ανακυκλωμένο, δίφυλλο, γκοφρέ από 
καθαρή χαρτομάζα. 

50 τεμ    

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

8 τεμ    

33. Χαρτοδοχείο, με μηχανισμό ποδομοχλού 
για το άνοιγμα 

8 τεμ    

 καπακιού και εσωτερικό πλαστικό κάδο, 
περίπου 35lt /τεμ 

   

34. Παρκετέζα με βάση (600ML) 3   
35 Πλαστικά ποτηράκια μιας χρήσεως 

(συσκευασία των 50 τμχ) 
200 τεμ   

36 Πλαστικά ποτηράκια μεγάλα μιας χρήσεως 
(συσκευασία των 20 τεμ) λευκά 

200 τεμ   

37 Πλαστικά πιατάκια μικρά (συσκευασία 20 
τεμ) 

100 τεμ   

38 Πλαστικά πιατάκια μεγάλα (συσκευασία 
20 τεμ) 

100 τεμ   

39 Τάπερ αλουμινίου μιας χρήσεως με καπάκι 
( συσκευασία 60 τεμ) 

30 τεμ   

40 Καλαμάκια ροφήματος (συσκευασία 100 ) 8 τεμ   
41 Σακούλες (τύπου polybag (συσκευασία 

μεσαία) 
15 τεμ   

42 Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων (4lt) 15 τεμ   
43 Γυαλιστικό πλυντηρίου πιάτων (4lt) 3 τεμ   
44 Αλάτι πλυντηρίου πιάτων (1 kgr) 5 τεμ   
45 Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων (20 

kgr) 
4 τεμ   

46 Αποσκληρυντικό πλυντηρίου ρούχων  
(1kgr) 

2 τεμ   

47 Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων(4l) 10 τεμ   
48 Καθοριστικό χαλιών(1 It) 2 τεμ   
49 Αντισηπτικό υγρό (τύπου DETTOL) γενικής 

χρήσεως (500ML) 
50 τεμ   

50 Αντισηπτικό υγρό τύπου (DETTOL) για λίπη 
κουζίνας 

5 τεμ   

51 Σύρμα ανοξείδωτο πιάτων (6Οgr) 30 τεμ   
52 Χαρτοπετσέτες εστιατορίου ( συσκευασία 

)(750 τεμ) 
20 τεμ   

53 Αλουμινόχαρτο (100 μ.) 8 τεμ   
54 Λαδόκολλα 2 τεμ   
55 Βαμβάκι 10 τεμ   
56 Οινόπνευμα καθαρό 5 τεμ   
57 Λευκαντικό ρούχων  8 τεμ   
58 Αποφρακτικό σωλήνων 800(ML) 5 τεμ   
59 Αεροζόλ 10 τεμ   
60 Υδροχλωρικό οξύ 20 τεμ   
61 Κουβάς σφουγγαρίσματος 10 τεμ   
62 Επαγγελματικές σφουγγαρίστρες 10 τεμ   
63 Επαγγελματικός κουβάς σφουγγαρίσματος 

(25lt) 
3 τεμ   

64 Κουβάς κουζίνας με ποδόμακτρο (35lt) 4 τεμ   
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65 Απλώστρες ρούχων αλουμινίου 3 τεμ   
66 Μανταλάκια (συσκευασία 24 τεμ) 10 τεμ   
67 Πάνες διάφορα νούμερα 40 τεμ   
68 Αφρόλουτρο παιδικό 20 τεμ   
69 Κρέμα περιποίησης 10 τεμ   
70 Λάστιχο καθαρισμού τζαμιών 8 τεμ   
71 Δαγκάνα σφουγγαρίστρας επαγγελματικής 10 τεμ.   
 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ……………..€ 
 Φ.Π.Α.   ……………..€ 
 ΣΥΝΟΛΟ   ……………..€ 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β:ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022+ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023=………….ΕΥΡΩ 

 

 

ΟΜΑΔΑ Γ.: ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ –ΧΑΡΤΙΚΑ-ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ 

ΤΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟ

ΣΟ

ΤΗ

ΤΑ 

ΤΙΜΗ (χωρίς 

ΦΠΑ) ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

     (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)ΕΥΡΩ 
 Κ ΑΤΗΓΟΡΙΑ Α -ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΜ 1    

1 ΣΕΤ ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ      

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΚΟΥΒΑ ΜΟΝΟ 
25LT. ΚΑΙ 

     

 ΣΤΥΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ      

2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΕΜ 3    

 (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) 400 ΓΡ      

3 ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΤΕΜ 1    

 ≥ 1,30Μ      

4 ΚΑΛΥΚΑΣ (ΔΑΓΚΑΝΑ) ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΤΕΜ 2    

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ      

5 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΤΕΜ 1    

 ΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ 15LT      

6 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΗ 
(ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 

ΤΕΜ 4    

7 ΚΟΝΤΑΡΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 

ΤΕΜ 2    

 ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΕΣ      

8 ΣΚΟΥΠΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΕΜ 2    

 (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΒΟΥΡΤΣΑ)      

9 ΣΚΟΥΠΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
(ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ - ΒΟΥΡΤΣΑ 

ΤΕΜ 2    

10 ΞΑΡΑΧΝΙΑΣΤΡΑ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ 
ΚΟΝΤΑΡΙ 

ΤΕΜ 1    

11 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΜΙΚΡΟΪΝΩΝ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 32Χ32 

ΤΕΜ 10    

12 ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ 
ΚΟΝΤΑΡΙ 

ΤΕΜ 2    

13 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4 LT ΤΕΜ 10    

14 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4 
LT 

ΤΕΜ 10    
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15 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4 L ΤΕΜ 4    

16 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ ΜΕ 
ΑΝΤΛΙΑ 

ΤΕΜ 4    

 ΨΕΚΑΣΜΟΥ 500ML      

17 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 LT ΤΕΜ 4    

18 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ FIBRA ΤΕΜ 10    

19 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ 
PH 4L 

TEM 8    

20 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ 
ΟΥΔΕΤΕΡΟ PH 300ML 

TEM 8    

21 ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ - 100 
ΤΕΜ/ΚΟΥΤΙ 

TEM 100    

22 ΥΓΡΟ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΑΛΑΤΩΝ 4LT 
(ΤΥΠΟΥ 

TEM 5    

 VIAKAL Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ)      

23 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ 
ΑΡΩΜΑ 

TEM 12    

 750 ML (ΤΥΠΟΥ ΠΑΠΙ)      

24 ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 
(ΠΙΓΚΑΛ) 

TEM 8    

25 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ (ΤΥΠΟΥ 
ΒΕΤΕΞ)ΡΟΛΟ 14 Μ 

TEM 3    

26 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ 
500 ML 

TEM 30    

27 ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 250ML 

TEM 12    

28 ΞΥΔΙ ΑΠΛΟ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑ) TEM 20    

29 ΥΓΡΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ (ΤΥΠΟΥ 
TUBOFLO) 

TEM 10    

30 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ 

TEM 4    

31 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛA TEM 10    

       

 Κ ΑΤΗΓΟΡΙΑ B - ΧΑΡΤΙΚΑ      

1 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΚΟΦΡΕ 40 ΡΟΛΑ/ΤΕΜ. ΤΕΜ 10    

2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΡΟΛΟ 800 ΓΡ.) ΤΕΜ 10    

3 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 
100ΤΜΧ ) 

ΤΕΜ 6    

       

 Κ ΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ- ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ      

1 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 50Χ70 ΚΙΛ 20    

2 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΕΣ 
ΓΙΑ 

ΚΙΛ 20    

 ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (50Χ55 ΕΚ.)      

    ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

  

    ΦΠΑ %   

    ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

  

  
 

     

ΟΜΑΔΑ Γ.: ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ –ΧΑΡΤΙΚΑ-ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ 

ΤΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟ

ΣΟ

ΤΙΜΗ (χωρίς 

ΦΠΑ) ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
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ΤΗ

ΤΑ 
     (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)ΕΥΡΩ 
 Κ ΑΤΗΓΟΡΙΑ Α -ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΜ 1    

1 ΣΕΤ ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ      

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΚΟΥΒΑ ΜΟΝΟ 
25LT. ΚΑΙ 

     

 ΣΤΥΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ      

2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΕΜ 3    

 (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) 400 ΓΡ      

3 ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΤΕΜ 1    

 ≥ 1,30Μ      

4 ΚΑΛΥΚΑΣ (ΔΑΓΚΑΝΑ) ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΤΕΜ 2    

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ      

5 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΤΕΜ 1    

 ΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ 15LT      

6 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΗ 
(ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 

ΤΕΜ 4    

7 ΚΟΝΤΑΡΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 

ΤΕΜ 2    

 ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΕΣ      

8 ΣΚΟΥΠΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΕΜ 2    

 (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΒΟΥΡΤΣΑ)      

9 ΣΚΟΥΠΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
(ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ - ΒΟΥΡΤΣΑ 

ΤΕΜ 2    

10 ΞΑΡΑΧΝΙΑΣΤΡΑ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ 
ΚΟΝΤΑΡΙ 

ΤΕΜ 1    

11 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΜΙΚΡΟΪΝΩΝ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 32Χ32 

ΤΕΜ 10    

12 ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ 
ΚΟΝΤΑΡΙ 

ΤΕΜ 2    

13 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4 LT ΤΕΜ 10    

14 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4 
LT 

ΤΕΜ 10    

15 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4 L ΤΕΜ 4    

16 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ ΜΕ 
ΑΝΤΛΙΑ 

ΤΕΜ 4    

 ΨΕΚΑΣΜΟΥ 500ML      

17 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 LT ΤΕΜ 4    

18 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ FIBRA ΤΕΜ 10    

19 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ 
PH 4L 

TEM 8    

20 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ 
ΟΥΔΕΤΕΡΟ PH 300ML 

TEM 8    

21 ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ - 100 
ΤΕΜ/ΚΟΥΤΙ 

TEM 100    

22 ΥΓΡΟ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΑΛΑΤΩΝ 4LT 
(ΤΥΠΟΥ 

TEM 5    

 VIAKAL Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ)      

23 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ 
ΑΡΩΜΑ 

TEM 12    

 750 ML (ΤΥΠΟΥ ΠΑΠΙ)      

24 ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 
(ΠΙΓΚΑΛ) 

TEM 8    

25 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ (ΤΥΠΟΥ 
ΒΕΤΕΞ)ΡΟΛΟ 14 Μ 

TEM 3    

26 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ 
500 ML 

TEM 30    
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27 ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 250ML 

TEM 12    

28 ΞΥΔΙ ΑΠΛΟ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑ) TEM 20    

29 ΥΓΡΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ (ΤΥΠΟΥ 
TUBOFLO) 

TEM 10    

30 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ 

TEM 4    

31 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛA TEM 10    

       

 Κ ΑΤΗΓΟΡΙΑ B - ΧΑΡΤΙΚΑ      

1 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΚΟΦΡΕ 40 ΡΟΛΑ/ΤΕΜ. ΤΕΜ 10    

2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΡΟΛΟ 800 ΓΡ.) ΤΕΜ 10    

3 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 
100ΤΜΧ ) 

ΤΕΜ 6    

       

 Κ ΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ- ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ      

1 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 50Χ70 ΚΙΛ 20    

2 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΕΣ 
ΓΙΑ 

ΚΙΛ 20    

 ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (50Χ55 ΕΚ.)      

    ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

  

    ΦΠΑ %   

    ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

  

       

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ: ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 + ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023=……………………ΕΥΡΩ 

 

 

ΟΜΑΔΑ Δ.: ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ –ΧΑΡΤΙΚΑ-ΕΙΔΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΠΔΔ  

ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 

 

 

α/α ΕΙΔΟΣ με περιγραφή 
τεχνικών προδιαγραφών 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ
ΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. 

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

250   

2. 

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

250   

3. 

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

551   

4. 

Σακούλες απορριμμάτων γραφείου 50*50 / 
Κgr 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 

150   
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μετατρεπόμενοι σε λίπασμα χωρίς εκλύσεις 
διοξινών και άλλων βλαβερών ουσιών. 

5. 

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

150   

6. 

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

50   

7. 

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

150   

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

30   

9. 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. 

60   

10. Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε μορφή 
GEL 600ML / I τεμ. με αντλία 
Ήπιο αντισηπτικό, βοηθά με δραστικό τρόπο 
στη μείωση των ιών που μεταδίδονται 
κυρίως μέσω των χεριών. 

1 0    

11. Καθαριστικό λεκάνης (παπί) 750ml / 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 CΕ. 

200   

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

200   

13. Σκούπες εσωτερικού χώρου με τρίχα 7 εκ. 4 

σειρών / I τεμ. Σκούπες   επαγγελματικές   

ειδικές   για   χρήση σε εσωτερικούς χώρους. 

50   

14. Σφουγγαρίστρες τύπου VETTEX. 

Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές τύπου 

VETTEX, ειδικές για χρήση σε μεγάλες 

επιφάνειες. 

100   

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

50   

16. Κοντάρι ξύλινο. 
Κοντάρι ξύλινο μήκους 120 250   
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εκατοστών, ειδικό για την  
εφαρμογή στις σκούπες και στις 
σφουγγαρίστρες.                                           

17. Σφουγγάρια για πλύσιμο σκευών διάστασης 
15X10 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. 

50   

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

20   

19. Γάντια ελαστικά μιας χρήσης σε κουτί που 
περιέχει 100 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 CΕ. Μεγέθη L-XL. Εξωτερικά 
η κάθε συσκευασία να αναγράφει κωδικό 
προϊόντος, έτος κατασκευής και εικονόσημα 
προστασίες από χημικές ουσίες και 
μικροοργανισμούς. 

40   

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

50   

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

50   

22. 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 έως ΙΟΟΟ γρ. 

200   

23. Χειροπετσέτες Ζικ-Ζακ οικολογικές σε 
κουτιά των 200 τεμαχίων / κουτί. 
Χειροπετσέτες Ζικ-Ζακ οικολογικές, κατά 
προτίμηση από ανακυκλωμένο χαρτί, σε 
κουτιά των 200 τεμαχίων 

230   

24. Χαρτί υγείας 40 ρολών/τεμάχιο. Χαρτί 
υγείας 40 ρολών χαρτιού υγείας, μη 
ανακυκλωμένο,   δίφυλλο,   γκοφρέ από 
καθαρή χαρτομάζα. 

47   

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

30   

26. Καθαριστικό δαπέδων και επιφανειών για 
χρήση από μηχανοκίνητα      σάρωθρα      -      
πλυστικών μηχανών εξωτερικού χώρου σε 
συσκευασία 10 λίτρων / τεμ. Ουδέτερο      
αρωματικό      καθαριστικό δαπέδων και 
επιφανειών χαμηλού αφρισμού. Να είναι 
συμπυκνωμένο με ειδικά ενισχυτικά 
καθαρισμού για εύκολο, γρήγορο και 

50   
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υγιεινό καθαρισμό. Να είναι κατάλληλο για 
όλα τα δάπεδα και όλες τις πλενόμενες 
επιφάνειες από μάρμαρο, γρανίτη, 
μωσαϊκό. Να μην χρειάζεται ξέβγαλμα. Να 
είναι κατάλληλο για αυτόματες μηχανές 
πλύσης και στέγνωσης δαπέδων για να 
χρησιμοποιείται στην πλύση πλακόστρωτων 
δημόσιων πεζοδρόμων και να μην 
δημιουργεί ολισθηρή επιφάνεια 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ:    

 ΦΠΑ%:    

 ΣΥΝΟΛΟ:    

 

ΟΜΑΔΑ Δ.: ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ –ΧΑΡΤΙΚΑ-ΕΙΔΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΠΔΔ  

ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 

 

 

α/α ΕΙΔΟΣ με περιγραφή 
τεχνικών προδιαγραφών 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ
ΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. 

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

250   

2. 

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

250   

3. 

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

551   

4. 

Σακούλες απορριμμάτων γραφείου 50*50 / 
Κgr 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. 

150   

5. 

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

150   

6. 

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

50   

7. 

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

150   

8. Κρεμοσάπουνο χεριών (4lt)/ τεμ. Υγρό 
κρεμοσάπουνο χεριών με ουδέτερο ΡΗ, 30   
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κατάλληλο για την καθημερινή φροντίδα, 
προστασία και ενυδάτωση της επιδερμίδας. 
Να 

9. 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. 

60   

10. Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε μορφή 
GEL 600ML / I τεμ. με αντλία 
Ήπιο αντισηπτικό, βοηθά με δραστικό τρόπο 
στη μείωση των ιών που μεταδίδονται 
κυρίως μέσω των χεριών. 

1 0    

11. Καθαριστικό λεκάνης (παπί) 750ml / 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 CΕ. 

200   

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

200   

13. Σκούπες εσωτερικού χώρου με τρίχα 7 εκ. 4 

σειρών / I τεμ. Σκούπες   επαγγελματικές   

ειδικές   για   χρήση σε εσωτερικούς χώρους. 

50   

14. Σφουγγαρίστρες τύπου VETTEX. 

Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές τύπου 

VETTEX, ειδικές για χρήση σε μεγάλες 

επιφάνειες. 

100   

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

50   

16. Κοντάρι ξύλινο. 
Κοντάρι ξύλινο μήκους 120 
εκατοστών, ειδικό για την  
εφαρμογή στις σκούπες και στις 
σφουγγαρίστρες.                                           

250   

17. Σφουγγάρια για πλύσιμο σκευών διάστασης 
15X10 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. 

50   

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

20   

19. Γάντια ελαστικά μιας χρήσης σε κουτί που 
περιέχει 100 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 

40   
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φέρει σήμανση CΕ. Μεγέθη L-XL. Εξωτερικά 
η κάθε συσκευασία να αναγράφει κωδικό 
προϊόντος, έτος κατασκευής και εικονόσημα 
προστασίες από χημικές ουσίες και 
μικροοργανισμούς. 

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

50   

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

50   

22. 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 έως ΙΟΟΟ γρ. 

200   

23. Χειροπετσέτες Ζικ-Ζακ οικολογικές σε 
κουτιά των 200 τεμαχίων / κουτί. 
Χειροπετσέτες Ζικ-Ζακ οικολογικές, κατά 
προτίμηση από ανακυκλωμένο χαρτί, σε 
κουτιά των 200 τεμαχίων 

230   

24. Χαρτί υγείας 40 ρολών/τεμάχιο. Χαρτί 
υγείας 40 ρολών χαρτιού υγείας, μη 
ανακυκλωμένο,   δίφυλλο,   γκοφρέ από 
καθαρή χαρτομάζα. 

47   

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

30   

26. Καθαριστικό δαπέδων και επιφανειών για 
χρήση από μηχανοκίνητα      σάρωθρα      -      
πλυστικών μηχανών εξωτερικού χώρου σε 
συσκευασία 10 λίτρων / τεμ. Ουδέτερο      
αρωματικό      καθαριστικό δαπέδων και 
επιφανειών χαμηλού αφρισμού. Να είναι 
συμπυκνωμένο με ειδικά ενισχυτικά 
καθαρισμού για εύκολο, γρήγορο και 
υγιεινό καθαρισμό. Να είναι κατάλληλο για 
όλα τα δάπεδα και όλες τις πλενόμενες 
επιφάνειες από μάρμαρο, γρανίτη, 
μωσαϊκό. Να μην χρειάζεται ξέβγαλμα. Να 
είναι κατάλληλο για αυτόματες μηχανές 
πλύσης και στέγνωσης δαπέδων για να 
χρησιμοποιείται στην πλύση πλακόστρωτων 
δημόσιων πεζοδρόμων και να μην 
δημιουργεί ολισθηρή επιφάνεια 

50   

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ:    

 ΦΠΑ%:    

 ΣΥΝΟΛΟ:    
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α/α ΕΙΔΟΣ με περιγραφή 
τεχνικών προδιαγραφών 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ
ΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. 

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

250   

2. 

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

250   

3. 

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

551   

4. 

Σακούλες απορριμμάτων γραφείου 50*50 / 
Κgr 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. 

150   

5. 

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

150   

6. 

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

50   

7. 

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

150   

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

30   

9. 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. 

60   

10. Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε μορφή 
GEL 600ML / I τεμ. με αντλία 
Ήπιο αντισηπτικό, βοηθά με δραστικό τρόπο 
στη μείωση των ιών που μεταδίδονται 
κυρίως μέσω των χεριών. 

1 0    

11. Καθαριστικό λεκάνης (παπί) 750ml / τεμ. 
Καθαριστικό λεκάνης,   μη   διαβρωτικό,   
όξινο,   ειδικό  για την απομάκρυνση του 
πουρί και των συσσωρεμένων αλάτων, για 

200   
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την καταπολέμηση των μικροβίων και των 
δυσάρεστων οσμών. Να φέρει σήμανση CΕ. 

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

200   

13. Σκούπες εσωτερικού χώρου με τρίχα 7 εκ. 4 

σειρών / I τεμ. Σκούπες   επαγγελματικές   

ειδικές   για   χρήση σε εσωτερικούς χώρους. 

50   

14. Σφουγγαρίστρες τύπου VETTEX. 

Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές τύπου 

VETTEX, ειδικές για χρήση σε μεγάλες 

επιφάνειες. 

100   

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

50   

16. Κοντάρι ξύλινο. 
Κοντάρι ξύλινο μήκους 120 
εκατοστών, ειδικό για την  
εφαρμογή στις σκούπες και στις 
σφουγγαρίστρες.                                           

250   

17. Σφουγγάρια για πλύσιμο σκευών διάστασης 
15X10 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. 

50   

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

20   

19. Γάντια ελαστικά μιας χρήσης σε κουτί που 
περιέχει 100 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 CΕ. Μεγέθη L-XL. Εξωτερικά 
η κάθε συσκευασία να αναγράφει κωδικό 
προϊόντος, έτος κατασκευής και εικονόσημα 
προστασίες από χημικές ουσίες και 
μικροοργανισμούς. 

40   

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

50   

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

50   

22. Χαρτί κουζίνας Ρολό Χαρτί ρολό κουζίνας, 
λευκό του ενός κιλού, διπλά ενισχυμένο με 
διάτρηση από λευκασμένο χημικό πολτό με 
μεγάλη απορροφητικότητα που δεν θα 

200   
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αφήνει χνούδι και ανθεκτικό για πολλές 
χρήσεις, θα είναι απορροφητικό στο νερό, 
το λάδι, το λίπος και τα απορρυπαντικά. 
Βάρος ρολού από 800 έως ΙΟΟΟ γρ. 

23. Χειροπετσέτες Ζικ-Ζακ οικολογικές σε 
κουτιά των 200 τεμαχίων / κουτί. 
Χειροπετσέτες Ζικ-Ζακ οικολογικές, κατά 
προτίμηση από ανακυκλωμένο χαρτί, σε 
κουτιά των 200 τεμαχίων 

230   

24. Χαρτί υγείας 40 ρολών/τεμάχιο. Χαρτί 
υγείας 40 ρολών χαρτιού υγείας, μη 
ανακυκλωμένο,   δίφυλλο,   γκοφρέ από 
καθαρή χαρτομάζα. 

47   

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

30   

26. Καθαριστικό δαπέδων και επιφανειών για 
χρήση από μηχανοκίνητα      σάρωθρα      -      
πλυστικών μηχανών εξωτερικού χώρου σε 
συσκευασία 10 λίτρων / τεμ. Ουδέτερο      
αρωματικό      καθαριστικό δαπέδων και 
επιφανειών χαμηλού αφρισμού. Να είναι 
συμπυκνωμένο με ειδικά ενισχυτικά 
καθαρισμού για εύκολο, γρήγορο και 
υγιεινό καθαρισμό. Να είναι κατάλληλο για 
όλα τα δάπεδα και όλες τις πλενόμενες 
επιφάνειες από μάρμαρο, γρανίτη, 
μωσαϊκό. Να μην χρειάζεται ξέβγαλμα. Να 
είναι κατάλληλο για αυτόματες μηχανές 
πλύσης και στέγνωσης δαπέδων για να 
χρησιμοποιείται στην πλύση πλακόστρωτων 
δημόσιων πεζοδρόμων και να μην 
δημιουργεί ολισθηρή επιφάνεια 

50   

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ:    

 ΦΠΑ%:    

 ΣΥΝΟΛΟ:    
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α/α ΕΙΔΟΣ με περιγραφή 
τεχνικών προδιαγραφών 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ
ΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. 

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

250   

2. 

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

250   

3. 

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

551   

4. 
Σακούλες απορριμμάτων γραφείου 50*50 / 
Κgr Οι σακούλες απορριμμάτων πρέπει να 150   
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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. 

5. 

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

150   

6. 

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

50   

7. 

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

150   

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

30   

9. 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. 

60   

10. Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε μορφή 
GEL 600ML / I τεμ. με αντλία 
Ήπιο αντισηπτικό, βοηθά με δραστικό τρόπο 
στη μείωση των ιών που μεταδίδονται 
κυρίως μέσω των χεριών. 

1 0    

11. Καθαριστικό λεκάνης (παπί) 750ml / 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 CΕ. 

200   

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

200   

13. Σκούπες εσωτερικού χώρου με τρίχα 7 εκ. 4 

σειρών / I τεμ. Σκούπες   επαγγελματικές   

ειδικές   για   χρήση σε εσωτερικούς χώρους. 

50   

14. Σφουγγαρίστρες τύπου VETTEX. 

Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές τύπου 

VETTEX, ειδικές για χρήση σε μεγάλες 

επιφάνειες. 

100   

15. Φαράσια πλαστικά με λάστιχο και 
κοντάρι.  Φαράσια    πλαστικά    με    
λάστιχο    και κοντάρι 
επαγγελματικής χρήσης ειδικά για 
χρήση από τους οδοκαθαριστές.   

50   
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Το   κοντάρι   να είναι   μήκους 80 
εκατοστών.                                                           

16. Κοντάρι ξύλινο. 
Κοντάρι ξύλινο μήκους 120 
εκατοστών, ειδικό για την  
εφαρμογή στις σκούπες και στις 
σφουγγαρίστρες.                                           

250   

17. Σφουγγάρια για πλύσιμο σκευών διάστασης 
15X10 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. 

50   

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

20   

19. Γάντια ελαστικά μιας χρήσης σε κουτί που 
περιέχει 100 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 CΕ. Μεγέθη L-XL. Εξωτερικά 
η κάθε συσκευασία να αναγράφει κωδικό 
προϊόντος, έτος κατασκευής και εικονόσημα 
προστασίες από χημικές ουσίες και 
μικροοργανισμούς. 

40   

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

50   

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

50   

22. 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 έως ΙΟΟΟ γρ. 

200   

23. Χειροπετσέτες Ζικ-Ζακ οικολογικές σε 
κουτιά των 200 τεμαχίων / κουτί. 
Χειροπετσέτες Ζικ-Ζακ οικολογικές, κατά 
προτίμηση από ανακυκλωμένο χαρτί, σε 
κουτιά των 200 τεμαχίων 

230   

24. Χαρτί υγείας 40 ρολών/τεμάχιο. Χαρτί 
υγείας 40 ρολών χαρτιού υγείας, μη 
ανακυκλωμένο,   δίφυλλο,   γκοφρέ από 
καθαρή χαρτομάζα. 

47   

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

30   

26. Καθαριστικό δαπέδων και επιφανειών για 
χρήση από μηχανοκίνητα      σάρωθρα      -      
πλυστικών μηχανών εξωτερικού χώρου σε 
συσκευασία 10 λίτρων / τεμ. Ουδέτερο      

50   
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αρωματικό      καθαριστικό δαπέδων και 
επιφανειών χαμηλού αφρισμού. Να είναι 
συμπυκνωμένο με ειδικά ενισχυτικά 
καθαρισμού για εύκολο, γρήγορο και 
υγιεινό καθαρισμό. Να είναι κατάλληλο για 
όλα τα δάπεδα και όλες τις πλενόμενες 
επιφάνειες από μάρμαρο, γρανίτη, 
μωσαϊκό. Να μην χρειάζεται ξέβγαλμα. Να 
είναι κατάλληλο για αυτόματες μηχανές 
πλύσης και στέγνωσης δαπέδων για να 
χρησιμοποιείται στην πλύση πλακόστρωτων 
δημόσιων πεζοδρόμων και να μην 
δημιουργεί ολισθηρή επιφάνεια 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ:    

 ΦΠΑ%:    

 ΣΥΝΟΛΟ:    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε: ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 + ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023=……………………ΕΥΡΩ 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ.: ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ –ΧΑΡΤΙΚΑ-ΕΙΔΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΖΗΡΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ  ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 

2022 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (χωρίς

ΦΠΑ) ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)ΕΥΡΩ 

      

 Κ ΑΤΗΓΟΡΙΑ Α -ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ      

1 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΟΥΒΑΣ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ 15LT 

ΤΕΜ 10    

2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΗ 

(ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) 

ΤΕΜ 10    

3 ΚΟΝΤΑΡΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 

ΤΕΜ 10    

 ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΕΣ      

4 ΣΚΟΥΠΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΕΜ 20    

 (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΒΟΥΡΤΣΑ)      

5 ΣΚΟΥΠΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

(ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ – ΒΟΥΡΤΣΑ) 

ΤΕΜ 40    

6 ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 
ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 

ΤΕΜ 20    

7 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4 LT ΤΕΜ 20    

8 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
4 LT 

ΤΕΜ 10    

8 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ FIBRA ΤΕΜ 80    
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10 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΜΕ 
ΟΥΔΕΤΕΡΟ PH 4L 

TEM 8    

11 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ 

ΟΥΔΕΤΕΡΟ PH 300ML 

TEM 20    

12 ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ - 100 

ΤΕΜ/ΚΟΥΤΙ 

TEM 60    

13 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ 
ΑΡΩΜΑ 

TEM 20   

 750 ML (ΤΥΠΟΥ ΠΑΠΙ)     

14 ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 

(ΠΙΓΚΑΛ) 

TEM 20   

15 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ 

100 ML 

TEM 100   

16 ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 250ML 

TEM 20   

17 ΥΓΡΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ (ΤΥΠΟΥ 
TUBOFLO) 

TEM 20   

18 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΝ 

TEM 40   

      

 Κ ΑΤΗΓΟΡΙΑ B - ΧΑΡΤΙΚΑ     

19 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΚΟΦΡΕ 40 ΡΟΛΑ/ΤΕΜ. ΤΕΜ 40   

20 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΡΟΛΟ 800 ΓΡ.) ΤΕΜ 30   

      

 Κ ΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ- ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ     

21 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΡΟΛΛΟ 
50Χ70 

ΤΕΜ 40   

22 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΕΣ 

ΓΙΑ 

ΚΙΛ 20   

23 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΥΜΑ 

ΚΙΛΟΥ (80Χ110) 

ΚΙΛ 60   

    ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

    ΦΠΑ%  

    ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ.: ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ –ΧΑΡΤΙΚΑ-ΕΙΔΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΖΗΡΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ  ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 

2023 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (χωρίς

ΦΠΑ) ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)ΕΥΡΩ 

      

 Κ ΑΤΗΓΟΡΙΑ Α -ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ      

1 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΟΥΒΑΣ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ 15LT 

ΤΕΜ 10    

2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΗ 

(ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) 

ΤΕΜ 10    

3 ΚΟΝΤΑΡΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 

ΤΕΜ 10    

 ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΕΣ      

4 ΣΚΟΥΠΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΕΜ 20    

 (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΒΟΥΡΤΣΑ)      

5 ΣΚΟΥΠΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

(ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ – ΒΟΥΡΤΣΑ) 

ΤΕΜ 40    

6 ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 
ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 

ΤΕΜ 20    

7 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4 LT ΤΕΜ 20    

8 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
4 LT 

ΤΕΜ 10    

8 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ FIBRA ΤΕΜ 80    

10 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΜΕ 

ΟΥΔΕΤΕΡΟ PH 4L 

TEM 8    

11 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ 
ΟΥΔΕΤΕΡΟ PH 300ML 

TEM 20    

12 ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ - 100 
ΤΕΜ/ΚΟΥΤΙ 

TEM 60    

13 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ 

ΑΡΩΜΑ 

TEM 20   

 750 ML (ΤΥΠΟΥ ΠΑΠΙ)     

14 ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 
(ΠΙΓΚΑΛ) 

TEM 20   

15 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ 
100 ML 

TEM 100   

16 ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 250ML 

TEM 20   

17 ΥΓΡΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ (ΤΥΠΟΥ TEM 20   
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TUBOFLO) 

18 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ 

TEM 40   

      

 Κ ΑΤΗΓΟΡΙΑ B - ΧΑΡΤΙΚΑ     

19 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΚΟΦΡΕ 40 ΡΟΛΑ/ΤΕΜ. ΤΕΜ 40   

20 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΡΟΛΟ 800 ΓΡ.) ΤΕΜ 30   

      

 Κ ΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ- ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ     

21 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΡΟΛΛΟ 

50Χ70 

ΤΕΜ 40   

22 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΕΣ 
ΓΙΑ 

ΚΙΛ 20   

23 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΥΜΑ 
ΚΙΛΟΥ (80Χ110) 

ΚΙΛ 60   

    ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

    ΦΠΑ%  

    ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ: ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 + ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023=……………………ΕΥΡΩ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI ΤΕΥΔ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

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 φορέα  και τη διαδικασία 
ανάθεσης 

 

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

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6102 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΝΗΜΜΑΤΑ 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 

- Τηλέφωνο: 2683360623 

- Ηλ. ταχυδρομείο: rathan@1535.syzefxis.gov.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.dimoszirou.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού  

   CPV): Είδη καθαρισμού  CPV 39830000-9 (Προϊόντα καθαρισμού) 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΟΜΑΔΕΣ Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ. 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: [4/2021] 

 

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

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιi : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηii; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και σε 

κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε 

το μέρος V.  

 

 

 

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοiii: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητα Α εφόσον αυτό απαιτείται στη 

σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 
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προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

 

 

(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 άλλουςiv; 

[] 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 ΦΟΡΕΩΝv  

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 καταδίκεςvi 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii· 

2. δωροδοκίαviii,ix· 

3. απάτηx· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxi· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxiv 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): 

[……][……][……][……]
xv 

Εάν ναι, αναφέρετεxvi: 

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): 

[……][……][……][……]
xvii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

[] Ναι [] Όχι  
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(«αυτοκάθαρση»)xviii; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxix: 

[……] 
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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 

ασφάλισηςxx, 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 ;xxi 

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):
 xxii

 

[……][……][……] 
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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 δικαίουxxiii; 

[] 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 

καταστάσειςxxiv : 

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 περιστάσειςxxv  

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 παράπτωμαxxvi; 

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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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: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxvii, 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 

σύμβασηςxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxix 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 

[] Ναι [] Όχι 
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καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής της ενότητας Α, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα 

ή στο κράτος μέλος εγκατάστασήςxxx; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Μέρος V: 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 

αναφέρονται
xxxi

, 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 

δωρεάν
xxxii. 

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 Δήλωσης 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
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

ii
 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. 

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

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

v
  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.” 

vi
 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.  

vii
 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). 

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

ix
 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). 

x
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 

της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 

συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xi
 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. 

xii
 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”. 

xiii
 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.". 

xiv
 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 
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Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 73 ) 

xv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii
 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)  

xix
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xx
 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).  

xxi
 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  

xxii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiii
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxiv
 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxv
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvi
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxvii
 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxviii
 Πρβλ άρθρο 48. 

xxix
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxx
 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. 

xxxi
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxii
 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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