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Ο Δήμαρχος του Δήμου Ορεστιάδας έχοντας υπόψη: 

    
1) Τον Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
2) Τον Ν. 4281/14(ΦΕΚ 160 Α/08-08-14) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 
3) Το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006 «Περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
4) Την υπ’ αριθμ. 11389/93 Υπ. Απόφαση «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185Β). 
5) Τον Ν. 4155/13(ΦΕΚ 120 Α/29-05-2013): Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων και άλλες διατάξεις.  
6) Τον Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 
7) -Την Αριθμ. Π1/2390/13(ΦΕΚ 2677 Β/21-10-2013):Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

8) Το άρθρο 83 του Ν.2362/1995(ΦΕΚ 247 Α) «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

9) Τον Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-07-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

10) Τον Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-09-2011): Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – 
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007(πτωχευτικός κώδικας) – 
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις. 

11) Το με αριθμ. Π1/1493/04-09-12 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναφορικά με την κράτηση 
0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν. 4013/11 για τις λειτουργικές ανάγκες της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.   

12) Το άρθρο 6 παραγρ.5 του Ν.3548/07 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις.  

13) Την αριθμ 3/26-03-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών στις 12-12-

2012(ΦΕΚΑ΄240), δημοσιεύτηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με 

το Ν. 4111/2013(ΦΕΚΑ΄18) και η οποία στο άρθρο 4, προβλέπει: « Η διαδικασία 

ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες α. τροφίμων, β. λοιπών 

αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. 

πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες 

των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται 

εφεξής από τους οικείους Δήμους» 

14) Την με αριθμ. 47 /2015 μελέτη που συνέταξε η Δ/νση Περιβάλλοντος  Καθαριότητας και 

Πρασίνου του Δήμου και αφορά την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 

για το Δήμο Ορεστιάδας για το έτος 2016 
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15) Το με αρ. Πρωτ 5324/25-02-2016 πρωτογενές αίτημα του Δήμου Ορεστιάδας για την 
εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 16REQ003904015 

16) Την αρ. 78/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας της 
προμήθειας «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το Δήμο 
Ορεστιάδας για το έτος 2016»    

17) Την αρ. 26/2016 απόφαση της Οικονομικής, που αφορά την έγκριση ανάληψης 
υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης, η οποία καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων ως έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 
16REQ003943649 

18) Την αρ. 82/27-11-2015 Τεχνική Περιγραφή που συνέταξε η Σχολική Επιτροπή 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που αφορά την προμήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισμού για τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος 
2016 

19) Το με αρ. Πρωτ 34478/27-11-2015 πρωτογενές αίτημα της Πρωτοβάθμιας Σχολικής 
Επιτροπής για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 15REQ003388844 

20) Το με αριθμ 10/2015 πρακτικό συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης για έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισμού το οποίο αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 15REQ003528110 και εγκρίνει το με ΑΔΑΜ   
15REQ003388844 πρωτογενές αίτημα 

21) Την αρ. 84/27-11-2015 Τεχνική Περιγραφή που συνέταξε η Σχολική Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αφορά την προμήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισμού  για τις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος 
2016 

22) Το με αρ. Πρωτ 34495/27-11-2015 πρωτογενές αίτημα της Δευτεροβάθμιας Σχολικής 
Επιτροπής για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 15REQ003388987 

23) Το με αριθμ 11/2015 πρακτικό συνεδρίασης της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής 
για έγκριση διενέργειας προμήθειας το οποίο αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στο 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 16REQ003881655 και 
εγκρίνει το με ΑΔΑΜ 15REQ003388987 πρωτογενές αίτημα 

24) Την αρ. 304/2016 μελέτη που συνέταξε το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.) και αφορά την 
προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπεπισμού του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. για το έτος 2016 

25) Το με αρ. Πρωτ 318/01-03-2016 πρωτογενές αίτημα του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.) για 
την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 16REQ003922545 

26) Την 31/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (πρακτικό 5/2016) του ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
(Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.), περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας  η οποία αναρτήθηκε στο 
διαδίκτυο στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 
16REQ003943691 και εγκρίνει το με ΑΔΑΜ 16REQ003922545 πρωτογενές αίτημα. 
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27) Την αρ. 460/2015 μελέτη που συνέταξε η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) και αφορά την προμήθεια ειδών 
καθαριότητας  και ευπρεπισμού της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. για το έτος 2016 

28) Το με αρ. Πρωτ 441/26-11-2015 πρωτογενές αίτημα της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) για την εκτέλεση 
της προμήθειας, το οποίο καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 15REQ003391309 

29) Την 133/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.)» περί έγκρισης 
διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού  η οποία αναρτήθηκε 
στο διαδίκτυο στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 
15REQ003391561. 

30) Την με αριθμ. 17/2016 ενιαία μελέτη που συνέταξε η Δ/νση Περιβάλλοντος 
Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου και αφορά την προμήθεια ειδών καθαριότητας 
και ευπρεπισμού για το Δήμο Ορεστιάδας και για τα Νομικά του Πρόσωπα για το έτος 
2016. 

31) Την 50/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας με την οποία 
έγινε η έγκριση της αριθμ 17/2016 ενιαίας μελέτης καθορίστηκαν οι όροι 
δημοπράτησης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δήμου 
Ορεστιάδας και των Νομικών του Προσώπων έτους 2016. 

32) Την ανάγκη των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για τη σχετική 
προμήθεια, 

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 96.006,67€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και  της υπ’ 
αρίθμ. 17/2016 μελέτης.  

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Διενέργεια Διαγωνισμού 

 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr με σφραγισμένες προσφορές σε δύο στάδια, οι οποίες θα 

υποβληθούν ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις διατάξεις περί ηλεκτρονικών διαγωνισμών ήτοι 

Ν. 4155/2013 και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ Π1/2390/16-10-2013). 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο 

Σύστημα Διαγωνισμού – Προϋπολογισμός  
 
Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016» θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό 
και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή (στο συνολικό ενδεικτικό 
προϋπολογισμό της κάθε ΟΜΑΔΑΣ ξεχωριστά)  
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Ο προϋπολογισμός της συνολικής δαπάνης της παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό 
των 96.006,67€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% εκ των οποίων το ποσό των 
17.952,47€  είναι ο ΦΠΑ. 
Οι διαγωνιζόμενοι με τις προσφορές τους και επί ποινή αποκλεισμού, δεν μπορούν να 
υπερβούν το ως άνω ποσό του προϋπολογισμού της προμήθειας. 
 Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της 
προμήθειας, για μία ή περισσότερες από τις παρακάτω είκοσι μια  (21) ομάδες 
προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή συμμετοχής που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της 
προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ήτοι: 
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ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(ποσά σε ευρώ) 

ΦΠΑ 
23% 

(ποσά σε ευρώ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
(ποσά σε ευρώ) 

Εγγυητική 
επιστολή 

συμμετοχής 
(ποσά σε ευρώ) 

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

ΟΜΑΔΑ   1Α 
ΧΑΡΤΙΚΑ 

7.454,00 1.714,42 9.168,42 149,08 

ΟΜΑΔΑ   1 Β ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & 
ΣΑΠΟΥΝΙΑ 

2.471,50 568,45 3.039,95 49,43 

ΟΜΑΔΑ    1Γ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 

3.215,00 739,45 3.954,45 64,30 

ΟΜΑΔΑ   1Δ ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 11.220,00 2.580,60 13.800,60 224,40 
ΟΜΑΔΑ   1Ε ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΔΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ-
ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΣΦΑΓΕΙΑ & 
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ ΓΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ 

4.861,70 1.118,19 5.979,89 97,23 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
 
ΟΜΑΔΑ    2Α ΧΑΡΤΙΚΑ 5.142,80 1.182,84 6.325,64 102,86 
ΟΜΑΔΑ    2Β ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & 

ΣΑΠΟΥΝΙΑ 
6.301,20 1.449,28 7.750,48 126,02 

ΟΜΑΔΑ     2Γ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 

7.122,70 1.638,22 8.760,92 142,45 

ΟΜΑΔΑ      2Δ ΣΑΚΟΙ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

779,60 179,31 958,91 15,59 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
 

ΟΜΑΔΑ     3Α ΧΑΡΤΙΚΑ 5.824,00 1.339,52 7.163,52 116,48 
ΟΜΑΔΑ      3Β ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & 

ΣΑΠΟΥΝΙΑ 
3.982,50 915,98 4.898,48 79,65 

ΟΜΑΔΑ      3Γ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 

3.726,90 857,19 4.584,09 74,54 

ΟΜΑΔΑ      3Δ ΣΑΚΟΙ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

460,50 105,92 566,42 9,21 

 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

 
ΟΜΑΔΑ   4 Α ΧΑΡΤΙΚΑ 2.550,00 586,50 3.136,50 51,00 
ΟΜΑΔΑ    4Β ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & 

ΣΑΠΟΥΝΙΑ 
4.589,00 1.055,47 5.644,47 91,78 

ΟΜΑΔΑ     4Γ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 

3.188,00 733,24 3.921,24 63,76 

ΟΜΑΔΑ     4Δ ΣΑΚΟΙ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

1.100,00 253,00 1.353,00 22,00 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

 
ΟΜΑΔΑ       5Α ΧΑΡΤΙΚΑ 1.780,50 409,52 2.190,02 35,61 
ΟΜΑΔΑ       5 Β ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & 

ΣΑΠΟΥΝΙΑ 
851,90 195,94 1.047,84 17,04 

ΟΜΑΔΑ         5Γ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 

510,40 117,39 627,79 10,21 

ΟΜΑΔΑ        5Δ ΣΑΚΟΙ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

922,00 212,06 1.134,06 18,44 
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Η προμήθεια χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τακτικά έσοδα του Δήμου και των 
Ν.Π.Δ.Δ. και θα βαρύνει τους Κωδικούς Αριθμούς  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 ως 
εξής: 

1. Κ.Α. 10.6634, 20.6633, 70.6633, 70.6634 Δήμου Ορεστιάδας 
2. Κ.Α. 15.6634 ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. 
3. Κ.Α. 15.6634 Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 
4. Για τις Σχολικές Επιτροπές οι δαπάνες για την προμήθεια θα καλυφθούν  

από την κατανομή των πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών 
των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Χρόνος και τόπος διαγωνισμού 
3.1. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΙ 
ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

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

18-04-2016   22/04/2016 
07:00 π.μ. 

13/05/2016 
15:00 μ.μ. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα 

 
3.2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος ύστερα από κανονική 
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της περίληψης της 
διακήρυξης στον ελληνικό τύπο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της με αριθμό 
11389/93 Κ.Υ.Α.  
3.3. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την τέταρτη (4η ) εργάσιμη ημέρα 
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 11:00 π.μ., από τα 
αρμόδια πιστοποιημένα στο σύστημα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής. Κατα την 
προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών 
(υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά». Οι (υπο)φάκελοι των 
οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά σε μεταγενέστερη ημερομηνία και 
ώρα, που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, 
μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 
3.4. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω 
του Συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα με τις υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της Υ.Α. Π1/2390/2013. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Συμμετοχή στο διαγωνισμό 
 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα ασκούν την κατασκευή ή εμπορία των 
υπό προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους 
μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι. 
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Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 
α) Έλληνες 
β) Αλλοδαποί 
γ) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 
δ) Συνεταιρισμοί 
ε) Ενώσεις ή κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά που 

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή 
 είναι εγκατεστημένα στα κράτη-μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 

Χώρο (ΕΟΧ) ή  
 είναι εγκατεστημένα στα κράτη-μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί 

Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία 
κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν.2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η 
σύμβαση καλύπτεται από την (Σ.Δ.Σ.) ή 

 είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με 
την Ε.Ε. ή 

 έχουν συσταθεί με την νομοθεσία του κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του 
κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει 
ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια 
εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών  
Προϋποθέσεις συμμετοχής 

1. Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα 
καθοριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 
2. Στην περίπτωση των κοινοπραξιών οικονομικών φορέων δεν απαιτείται να έχουν λάβει 
συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Η αναθέτουσα αρχή 
διατηρεί το δικαίωμα να υποχρεώσει την επιλεγείσα κοινοπραξία να περιβληθεί 
συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή 
αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.   
3. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς χρήστες 
(Προμηθευτές) απαιτείται να έχουν πραγματοποιήσει εγγραφή στο Εθνικό Σύστημα 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υ.Α. 
Π1/2390/13 και  να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή 
παροχής ψηφιακής υπογραφής. 
4. Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες αιτούνται την εγγραφή τους παρέχοντας τις 
απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχούμενοι τους όρους χρήσης του συστήματος 
ταυτοποιούνται ως εξής: 

 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό ηλεκτρονικό Αριθμό Φορολογικού 
Μητρώου (ΑΦΜ)  ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που αυτοί 
κατέχουν από το σύστημα TAXISΝet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το 
ανωτέρω Τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

 Οι οικονομικοί φορείς χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 
οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται 
την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ ( VAT 
Identification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που 
κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η 
εγγραφή του χρήστη από το ανωτέρω Τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών 
Προμηθειών. 

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική. 
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- Είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου pdf με επίσημη 
μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ Α για 
τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα ΙΧ Β για τις δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και στο Παράρτημα ΙΧ Γ για τις δημόσιες υπηρεσιών του π.δ. 
60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται 
η εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό Μητρώο, προσκομιζόμενα εντός 
τριών εργάσιμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ευκρινές 
αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 
ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη 
χρήση ψηφιακής υπογραφής χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής. 
Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω  ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής τους. Εφόσον το 
αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο 
ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην 
ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο 

Αποκλεισμός υποψηφίων 
 
5.1. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε δημόσια σύμβαση, ο υποψήφιος ή προσφέρων 
όταν:  
1.Εις βάρος του οποίου υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην 
αναθέτουσα αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους:  
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).  
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 
26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).  
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/ EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 
(Α 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α 305).  
Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα, εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την 
προσωπική κατάσταση των εν λόγω υποψηφίων/προσφερόντων, να απευθυνθεί στις 
αρμόδιες αρχές για να λάβει τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την προσωπική 
κατάσταση των υποψηφίων ή των προσφερόντων. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν 
υποψήφιο ή προσφέροντα εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών. Τα αιτήματα αυτά αφορούν, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος ή 
ο προσφέρων, τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, 
των διευθυντών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου ή του προσφέροντος.  
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2.Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή 
πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.  
3.Έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής 
διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.  
4.Έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα 
σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του.  
5. Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του 
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του  ιδιότητα που αποδεδειγμένως 
διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή.  
6. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο 
και του ελληνικού δικαίου.  
7. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και 
τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού 
δικαίου.  
8.Είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του παρόντος ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 
5.2.Επίσης, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την 
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.   
5.3.Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι ανωτέρω λόγοι 
ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος 
αποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή 
προσφορά αποκλείεται από τον διαγωνισμό. 
 

ΑΡΘΡΟ  6ο 

Αναθέτουσα Αρχή - Αντικείμενο της προμήθειας 
 

 Αναθέτουσα Αρχή του διαγωνισμού είναι ο Δήμος Ορεστιάδας  
 Η προμήθεια περιλαμβάνει: 

 
1.  ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 
2.  ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ 
3. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 
4. ΣΑΚΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
5. ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΑΙ 

ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ ΓΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ 
 

ΑΡΘΡΟ  7ο 

Σειρά ισχύος τευχών δημοπράτησης 
 

Τα τεύχη δημοπράτησης αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ 
των περιεχομένων σ’ αυτά όρων, η σειρά ισχύος των παραπάνω τευχών καθορίζεται ως 
εξής: 
1.  Διακήρυξη Δημοπρασίας 
2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
3. Μελέτη 17/2016 
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ΑΡΘΡΟ  8ο 

Προσφορά 
 
8.1. Οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να 
υποβάλλουν την προσφορά σε ηλεκτρονικό φάκελο μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο 
άρθρο 3 της παρούσης. Τα περιεχόμενα του φακέλου ορίζονται ως εξής: α) ένας (υπο) 
φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» καθώς και β) 
ένας (υπο) φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά» 
Στον (υπο) φάκελο «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» περιλαμβάνονται τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσης ενώ στον (υπο) 
φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά 
του οικονομικού φορέα. 
8.2. Με την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με 
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς που έχουν 
εμπιστευτικό χαρακτήρα. 
8.3.Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη 
διαγνωστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου 
pdf. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται 
σχετική θεώρηση. 
8.4. Ο οικονομικός φορέας συντάσσει τη τεχνική και οικονομική του προσφορά 
συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, 
το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 
υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα. Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων που 
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου υπερισχύει το τελευταίο. 
8.5.Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο 
σύνολο τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο Οικονομικός Φορέας 
επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και 
οικονομική προσφορά). 
8.6. Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς. 
8.7.Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος υποβάλλει με την προσφορά του στοιχεία και 
πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους 
συνυποψήφιους θα έθιγε έννομα συμφέροντα του, τότε ο  Υποψήφιος υποχρεούται να 
σημαίνει χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος ηλεκτρονικής διεξαγωγής του εν λόγω 
διαγωνισμού τα στοιχεία εκείνα της Προσφοράς που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Η 
έννοια της πληροφορίας «εμπιστευτικού χαρακτήρα» αφορά μόνο την προστασία του 
απορρήτου, που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του Υποψηφίου. 
8.8. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη κάθε υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων 
που τυχόν θα ζητηθούν από την επιτροπή του διαγωνισμού. 
8.9. Οι προσφορές υπογράφονται ψηφιακά από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους 
νομίμους εκπροσώπους τους. Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι 
υπογεγραμμένες από όλους τους κοινοπρακτούντες και εάν πρόκειται για εταιρείες, από 
τους νομίμους εκπροσώπους τους.  
-Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού τους  συμβουλίου ή 
από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.      
-Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρείες  
εκπροσωπούνται  από διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 
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- Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία 
εταιρείες ή κοινοπραξίες. Δεν μπορεί επίσης να συμμετέχει (ξεχωριστά) για δικό του 
λογαριασμό, αυτός που εκπροσωπεί διαγωνιζόμενη  
εταιρεία ή είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου τέτοιας εταιρείας. 
- Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία, για δικό του λογαριασμό υπάλληλος 
εταιρείας, η οποία λαμβάνει μέρος σε αυτή, ή ειδικοί σύμβουλοι που μισθοδοτούνται ή 
αμείβονται με οποιοδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή. 
8.10. Η Ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης. 
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε 
περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι 
πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
8.11.Κάθε ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να συμμετέχει με περισσότερες από μία προσφορές. 
8.12.Προσφορές που δεν φέρουν την ψηφιακή υπογραφή του διαγωνιζόμενου ή που δεν 
είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται. Προσφορά εντελώς αόριστη 
ή υπό αίρεση απορρίπτεται. 
8.13.Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής 
τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
8.14.Αντιπροσφορές ή τροποποίηση των προσφορών ή προτάσεις που κατά την κρίση της 
Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού εξομοιώνονται με αντιπροσφορές, 
δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται σαν απαράδεκτες.    
8.15.Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών των ομάδων  και της 
συνολικής ποσότητας απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
Επίσης δεν γίνονται δεκτές προσφορές που περιλαμβάνουν τιμές κατά είδος υψηλότερες 
του προϋπολογισμού της μελέτης και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Γλώσσα 
 
9.1.Οι προσφορές των υποψηφίων, τα έγγραφα που τις συνοδεύουν, καθώς και κάθε 
παροχή πληροφορίας, αλληλογραφία, γνωστοποίηση, υποβολή ένστασης, αίτησης κ.λ.π. 
από και προς την Αναθέτουσα Αρχή, διατυπώνονται στην ελληνική γλώσσα. 
9.2.Τεχνικοί όροι, φυλλάδια που δεν μπορούν να αποδοθούν στην ελληνική γλώσσα, είναι 
δυνατό να διατυπώνονται στην αγγλική. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
Υποφάκελοι  Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά-Οικονομική Προσφορά 

 
10.1.Η Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα 
του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 
μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.  
10.2. Κάθε Υποψήφιος οφείλει εγκαίρως και προσηκόντως να υποβάλει μαζί με την 
προσφορά του στον (ηλεκτρονικό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική 
Προσφορά», με ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό, τα παρακάτω αναφερόμενα 
δικαιολογητικά σε μορφή αρχείου .pdf, τα οποία πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11 της Υ.Α αρ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β΄/21-10-
2013):  
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10.3.Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74/Α/26803814), τα δικαιολογητικά, αντί 
πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων δύναται, να υποβληθούν ως ευκρινή 
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων.  Ομοίως υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά 
ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί 
από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α’ τ ου νόμου. 
Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 
Σημειώνεται ότι: 
α) τα μη ευκρινή και δυσανάγνωστα φωτοαντίγραφα δεν θα γίνονται αποδεκτά (π.χ. μη 
ευανάγνωστη σφραγίδα, υπογραφή, εκδούσα αρχή, ονοματεπώνυμο υπογράφοντα, 
ημερομηνία εγγράφου κλπ) και  
β) η υποβολή πλαστών ή παραποιημένων φωτοαντιγράφων επισύρει διοικητικές και 
ποινικές κυρώσεις.  
γ) Αντίγραφα επικυρωμένα από δικηγόρους κατά τις διατάξεις του άρθρου 52 του Κώδικα 
των δικηγόρων πρέπει να φέρουν το ειδικό ένσημο που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.  
δ) Τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού που είναι γραμμένα σε ξένη γλώσσα πρέπει να 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.  
ε) Για να θεωρηθούν έγκυρα τα δικαιολογητικά, πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την 
ημερομηνία παραλαβής των προσφορών  
 
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
(Α) (Β) Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί 
 
1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της παρούσας 
διακήρυξης. 
2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται σε  αυτό  η  
εγγραφή  τους στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο και το ειδικό επάγγελμά τους και θα 
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το 
οποίο να προκύπτει  ότι  δεν  έχουν  καταδικασθεί  τελεσίδικα  για  αδίκημα  σχετικό  με  
την  άσκηση  της  επαγγελματικής  τους δραστηριότητας. 
Όταν στο διαγωνισμό συμμετέχουν νομικά πρόσωπα, υποχρέωση προσκόμισης 
πιστοποιητικού ποινικού μητρώου έχουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας ή οι 
διοικούντες αυτήν. 
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 

- Τα φυσικά πρόσωπα 
- Οι Ομόρρυθμοι εταίροι και οι διαχειριστές των ΟΕ και ΕΕ 
- Οι διαχειριστές των ΕΠΕ 
- Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος για ΑΕ 
- Σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι του νομικού προσώπου  

Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το οποίο 
καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν ένορκη βεβαίωση ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας 
αρχής της χώρας, όπου αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. Η Επιτροπή 
Διαγωνισμού μπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να 
προσκομίσει αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων. 
4.Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι: 

- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 
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- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης ή  αναγκαστικής διαχείρισης, ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη 
ανάλογη διαδικασία. 

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά ή που αυτό δεν 
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναγράφονται παραπάνω, αυτό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου ή στα κράτη μέλη όπου δεν 
προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνήσιου της 
υπογραφής του δηλούντος ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου. 
5.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) των ιδίων ως και των εργαζομένων τους 
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής 
ενημερότητας θα αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιοδήποτε σχέση εργασίας 
στην επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι 
ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους 
ασφαλισμένους στο ΙΚΑ.  
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 258/05 και τις τροποποιήσεις αυτού, οι ΑΕ εταιρείες, 
είναι υποχρεωμένες να ασφαλίσουν στον ΟΑΕΕ τα μέλη του Δ.Σ., εφόσον αυτά είναι 
μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον. 
6. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, από το οποίο να προκύπτει κατά την 
ημερομηνία διενέργειας ου διαγωνισμού δεν έχουν φορολογικές εκκρεμότητες και καμία 
οφειλή προς το δημόσιο. 
7.Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου στην οποία θα αναφέρει τους 
ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται να καταβάλει εισφορές είτε για τον 
ίδιο είτε για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 
8. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι: 
α) Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης, τους οποίους 
και δέχονται ανεπιφύλακτα. 
β) Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας. 
γ) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή της επιχείρησης από διαγωνισμούς του Δημοσίου, των 
Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  
δ) Δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας.  
ε) Ότι η επιχείρηση υπήρξε συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών  υποχρεώσεων, 
όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.  
στ) Ότι η επιχείρηση δεν έχει υποπέσει στο παράπτωμα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών 
δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το Δήμο. 
ζ) Ότι ουδέποτε έχει αποφασιστεί έκπτωση ή καταγγελία συμβάσεως εκτέλεσης παρόμοιας 
προμήθειας εις βάρος τους λόγω επαγγελματικού παραπτώματος από οποιοδήποτε 
Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλο νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 
η) Δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 
45 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ) και στο άρθρο 5 της παρούσας διακήρυξης. 
(θ) Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του Οργάνου Λήψης 
Αποφάσεων της Αναθέτουσα Αρχή, ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού. 
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 (Γ) Νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά 
Εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών πρέπει επιπροσθέτως να υποβάλλουν:  
1.Συστατική πράξη (ΦΕΚ ίδρυσης, καταστατικό) καθώς και την τελευταία τροποποίηση στην 
οποία θα αναφέρονται οι νόμιμοι εκπρόσωποι (για κάθε μορφή εταιρείας), που δεσμεύουν 
με την υπογραφή τους την εταιρεία. 
2. Οι Α.Ε. πρέπει να προσκομίσουν και πρακτικό Δ.Σ. στο οποίο θα αναφέρεται πως 
εγκρίνεται η συμμετοχή της  εταιρείας  στο  συγκεκριμένο  διαγωνισμό  και  να  ορίζει  και  
το  πρόσωπο  το  οποίο  θα  υπογράψει  τα απαιτούμενα έγγραφα,  με την υπογραφή του 
θα δεσμεύει την εταιρεία. 
3.Πιστοποιητικό μεταβολών καταστατικού περί τροποποιήσεων του καταστατικού/μη 
λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 
ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
4. Για κάθε μορφής εταιρεία, εφόσον δεν υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας 
τα απαιτούμενα έγγραφα, απαιτείται έγγραφη εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο, με το οποίο 
θα εκχωρείται το δικαίωμα εκπροσώπησης στο αναφερόμενο στο διαγωνισμό πρόσωπο. 
 
(Δ) Συνεταιρισμοί 
 
1.Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της 
παρούσας διακήρυξης.  
2.Βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
3. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά του εδαφίου (Α), (Β) 
 
(Ε) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
1.  Όλα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά  όπως αναφέρονται στο άρθρο 7 του ΕΚΠΟΤΑ, 
για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. 
 
Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
 
Στον (υπο) φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα, 
επί ποινή απορρίψεως: 
1. Το φύλλο ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ψηφιακά υπογεγραμμένο, συντεταγμένο με την ίδια 
σειρά και αρίθμηση όπως ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας, όπου θα γίνεται 
λεπτομερής περιγραφή των τεχνικών και επιμέρους χαρακτηριστικών για κάθε 
προσφερόμενο είδος καθώς και ο τύπος που προσφέρεται, με τρόπο μονοσήμαντο, έτσι 
ώστε να μη δημιουργείται καμία αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του προσφερομένου 
είδους .  
2.Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα 
με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στην τεχνική έκθεση του διαγωνισμού.  
3.Τα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στην αριθμ. 17/2016 μελέτη.   
 
Γ. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του Συστήματος. Στη συνέχεια, το Σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε 
μορφή .pdf το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Σε 
περίπτωση διάστασης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα 
του Συστήματος και του υπογεγραμμένου ψηφιακά ηλεκτρονικού αρχείου υπερισχύει το 
τελευταίο.  
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Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του Συστήματος, ο οικονομικός φορέας επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  
Επίσης ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει το υπόδειγμα της οικονομικής 
προσφοράς, να το υπογράψει ψηφιακά και να το υποβάλλει ηλεκτρονικά στο σύστημα, 
στον υποφάκελο οικονομική προσφορά. 
Η τιμή προσφοράς δίνεται ανά μονάδα χωρίς ΦΠΑ και σύνολο επιμέρους δαπάνης, 
ακολουθώντας τη μορφή και την αρίθμηση του ενδεικτικού προϋπολογισμού.  
Απαραίτητη είναι επίσης η αναγραφή της τελικής συνολικής προσφοράς χωρίς το Φ.Π.Α.. 
Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε (€) ευρώ.  

Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο 
νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται και το κόστος 
μεταφοράς των ειδών. Οι προσφορές θα αφορούν επί ποινή αποκλεισμού, την προμήθεια 
όλων των ειδών της κάθε ομάδας. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα 
δίδεται για μέρος μόνο των ειδών.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Υποβολή δικαιολογητικών 
 
11.1. Σύμφωνα με το (άρθρο 5 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21.10.2013) «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις κείμενες 
διατάξεις για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική 
διαδικασία, υποβολή ηλεκτρονικής προσφοράς (υποφάκελος  «Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
-Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - 
χρήστες εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη 
μορφή (πρωτότυπο ή ευκρινές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.  
Τα παραπάνω θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου Ορεστιάδας για το γραφείο 
Προμηθειών - Επιτροπή Διαγωνισμού και θα συνοδεύονται από διαβιβαστικό όπου θα 
αναφέρονται αναλυτικά τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.  
Τα «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά» θα κατατίθενται μέσα σε 
σφραγισμένο φάκελο πάνω στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς οι ακόλουθες ενδείξεις:  
i) Φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής -Τεχνικής Προσφοράς ii) πλήρης τίτλος της 
αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια, iii) Ο αριθμός της διακήρυξης iv) Η 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και v) Τα στοιχεία του συμμετέχοντα (επωνυμία, 
στοιχεία επικοινωνίας, τηλέφωνο, fax και email)  

Σε περίπτωση που τα στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν παντελώς εντός της 
προαναφερόμενης προθεσμίας των τριών (3) εργάσιμων ημερών, η ηλεκτρονική οικονομική 
προσφορά του υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία του 
διαγωνισμού.  
11.2.Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται 
σχετική θεώρηση.  
11.3.Τα  ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι 
ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει 
να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, 
στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα 
στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. 
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11.4.Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86 θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες ψηφιακά, 
χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής και να φέρουν ως ημερομηνία σύνταξης 
της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς στο Σύστημα ή την προηγούμενη.  
11.5. Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν 
με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που 
έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά 
απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.  
11.6.Τέλος, επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του 
(υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με 
την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου 
εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που 
δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν 
φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή.  
 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
 

Εγγυητικές επιστολές (συμμετοχής –καλής εκτέλεσης) άρθρο 157 του Ν.4281/14) 
 
12.1. Εγγύηση Συμμετοχής 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% της 
προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ήτοι : 

Η εγγυητική συμμετοχής έχει ισχύ για τριάντα (30) μέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς. 
Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, 
πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.  
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες αναφορικά με τα προσόντα 
συμμετοχής του και δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της σύμβασης 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους 
από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης 
κατακύρωσης της σύμβασης.  
Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και υποχρεούται να την υποβάλλει σε έντυπη μορφή 
(πρωτότυπη) σε προθεσμία που δεν υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την 
ηλεκτρονική υποβολή 
 
12.2. Εγγύηση Καλής εκτέλεσης 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται να 
καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 
5% της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα 
ορίζει.  
12.3. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα 
στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 
κράτη μέλη της Συμφωνίας Δημόσιων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, 
που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (Α’ 139) και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 
το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 
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παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε 
αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.  
12.4. Οι εγγυήσεις αν δεν είναι διατυπωμένες στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αναφορικά με τις μεταφράσεις . 
 

ΑΡΘΡΟ 13 
Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές 

 
13.1. Εάν, για δεδομένη σύμβαση, οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση 
με το αντικείμενό της, η αναθέτουσα αρχή, πριν να απορρίψει τις προσφορές αυτές, ζητεί 
γραπτώς τις διευκρινίσεις για τη σύνθεση της προσφοράς τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιμες.  
13.2.H αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σε συνεννόηση με τον προσφέροντα, τη σύνθεση της 
προσφοράς βάσει των παρασχεθέντων δικαιολογητικών.  
 

ΑΡΘΡΟ 14 
 

Ηλεκτρονική υποβολή και αξιολόγηση προσφορών και δικαιολογητικών συμμετοχής 
 
1.Χρόνος και τρόπος υποβολής 
 
1.1. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για 
την συμμετοχή τους σε διαγωνιστική διαδικασία και μέχρι τη σύναψη της σύμβασης 
εφόσον έχουν πραγματοποιήσει εγγραφή στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υ.Α. Π1/2390/13 και να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής 
και σε χρόνο όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας διακήρυξης.  
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο σύστημα.  
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν τη προσφορά τους σε ηλεκτρονικό φάκελο ο οποίος 
ορίζεται ως εξής (α) ένας (υπο) φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - 
Τεχνική προσφορά» καθώς και (β) ένας (υπο) φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική 
Προσφορά». Στον (υπο) φάκελο «δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά» 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις 
διατάξεις της κατά περίπτωση κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων. Στον (υπο) φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα. (άρθρο 10  της παρούσας διακήρυξης).  
1.2. Ο χρήστης  - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο) φακέλους, μέσω του 
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:  
1.2.1. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη 
διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου. 
pdf . Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται 
σχετική θεώρηση. Ειδικότερα, έως την πλήρη διαλειτουργικότητα σύμφωνα με το άρθρο 5 
της σχετικής υπουργικής απόφασης, τα ζητούμενα πρωτότυπα ή ευκρινές αντίγραφα 
υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα και σε έντυπη μορφή σε προθεσμία που δεν 
υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική υποβολή.  
1.2.2. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου. pdf και υποχρεούται να την υποβάλλει σε έντυπη μορφή 
(πρωτότυπο) σε προθεσμία που δεν υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την 
ηλεκτρονική υποβολή.  
1.2.3. Ο οικονομικός φορέας συντάσσει την τεχνική και οικονομική του προσφορά 
συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην 
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συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο υπογράφεται ψηφιακά 
και υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα. Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων που 
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου υπερισχύει το τελευταίο.  
1.2.4. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο 
σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο Οικονομικός Φορέας 
επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και 
οικονομική προσφορά).  
1.2.5. Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς.  
2. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Ο χρήστης - Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών 
κατά τις κείμενες διατάξεις περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων ακολουθώντας τα εξής 
στάδια:  
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά» κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας 
διακήρυξης  
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί και θα ανακοινωθεί μέσω των 
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, μετά την 
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.  
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 
συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», «Οικονομική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που 
αποσφραγίσθηκαν.  
3. Ηλεκτρονική αξιολόγηση προσφορών και δικαιολογητικών 
Μετά την 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 για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.  
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:  
• Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού (επιτροπή 
διαγωνισμού) προβαίνουν στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση 
φακέλων και υπο(φακέλων) των προσφορών και υπογράφουν τα κατά περίπτωση πρακτικά  
• Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού (επιτροπή 
διαγωνισμού) απευθύνουν αιτήματα στους χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή 
διευκρινίσεων και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των 
κατά περίπτωση προθεσμιών που προβλέπονται στη διακήρυξη.  
• Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού (Τμήμα Οικονομικών 
Υπηρεσιών) αναρτούν τα κατά περίπτωση πρακτικά και τις αποφάσεις αξιολόγησης των 
φακέλων και υπο(φακέλων) των προσφορών  
Οι κατά περίπτωση αποφάσεις έγκρισης των πρακτικών αξιολόγησης των φακέλων και 
υπο(φακέλων) των προσφορών, κατακύρωση υπογράφονται από την Οικονομική Επιτροπή 
του δήμου.  
• Οι χρήστες – οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφοράς τους.  
Συγκεκριμένα η Επιτροπή Διαγωνισμού,  
α) ελέγχει για κάθε έναν από τους διαγωνιζόμενους την έγκυρη συμμετοχή του σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης, ήτοι το δικαίωμα συμμετοχής τους στη 
διαδικασία, την πληρότητα και ορθότητα του φακέλου “Δικαιολογητικά Συμμετοχής - 
Τεχνική Προσφορά” σε συνάρτηση με τον κατατιθέμενο φάκελο δικαιολογητικών στο 
πρωτόκολλο κατά τα σχετικά άρθρα της παρούσης.  
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β) συντάσσει πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς στο 
οποίο καταγράφονται όλα τα δικαιολογητικά του σχετικού (υπο) φακέλου, περιληπτικά μεν 
αλλά με τρόπο που να φαίνεται εάν είναι σύμφωνα ή όχι με τους όρους της διακήρυξης 
καθώς και τις τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας για κάθε μία 
από αυτές τους ακριβείς λόγους απόρριψης.  
Το σχετικό πρακτικό σε μορφή αρχείου τύπου .pdf υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής 
και αναρτάται στο σύστημα ψηφιακά υπογεγραμμένο, προκειμένου να γνωστοποιηθεί το 
αποτέλεσμα του στους συμμετέχοντες.  
Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα 
των οικονομικών προσφορών με βάσει την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος, συντάσσει το πρακτικό ελέγχου των οικονομικών προσφορών το οποίο 
αποτελεί και την γνωμοδότηση της προς την Οικονομική Επιτροπή.  
Οικονομικές προσφορές που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παρούσας προκήρυξης 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
Τα πρακτικά αυτά διαβιβάζονται στην Οικονομική Επιτροπή για την έγκρισή τους (έκδοση 
της διοικητικής πράξης απόφασης), η οποία στην συνέχεια σε μορφή αρχείου τύπου .pdf, 
ψηφιακά υπογεγραμμένη αναρτάται στο σύστημα προκειμένου να ενημερωθούν οι 
συμμετέχοντας για την τυχόν υποβολή προσφυγών.  
 

ΑΡΘΡΟ  15ο 
Ισχύς των προσφορών 

 
15.1.Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους για χρονικό διάστημα 
εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.  
15.2.Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
15.3.Η ισχύς των προσφορών δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή, πριν από τη λήξη της. 
 

ΑΡΘΡΟ 16ο 

Προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας 
 

Η παράδοση του υλικού θα γίνει σε χώρους που θα υποδειχθούν από το Δήμο 
Ορεστιάδας και τα Ν.Π.Δ.Δ. (κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4 της Γενικής 
Συγγραφής Υποχρεώσεων) , τμηματικά και ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και μέσα 
σε 5 ημέρες. Δύναται όμως και αφήνεται στην διακριτική ευχέρεια του Δήμου και των 
Νομικών του Προσώπων  να προμηθευτούν το σύνολο της ποσότητας από υλικά τα οποία 
είναι απαραίτητα για την λειτουργία τους. Σε καμία περίπτωση δεν είναι υποχρεωμένοι να 
απορροφήσουν το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. Σε περίπτωση υπέρβασης της 
προθεσμίας παράδοσης των ειδών, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο τελευταίος 
επιβαρύνεται με ποινική ρήτρα καθυστέρησης, η οποία συμφωνείται από τώρα σε μισό τοις 
εκατό (0,5 %) της αξίας του υλικού για κάθε εβδομάδα καθυστέρησης. Το σύνολο της 
ποινικής ρήτρας δεν δύναται να υπερβεί το τέσσερα τοις εκατό (4 %) της αξίας του υλικού. 
Μετά την παρέλευση σαράντα (40) ημερών από την λήξη του χρόνου παράδοσης ο 
Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 24 της παρούσας. 
 

ΑΡΘΡΟ 17ο 

Ενστάσεις 
 
17.1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή 
της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:  
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α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού 
υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης 
μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής 
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής 
των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη μέρα. Η ένσταση εξετάζεται 
από τη Οικονομική Επιτροπή. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με 
δική τους φροντίδα 
β) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή 
σε αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από 
αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το 
αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά τη 
διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση 
του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου 
17.2. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται 
κατά την αξιολόγηση των  αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το 
όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του στη Δημαρχιακή 
Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 
17.3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιοσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους 
λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.  
Προμηθευτής που συμμετέχει σε διαγωνισμό και δεν αμφισβήτησε τη νομιμότητα της 
διακήρυξης ή κάποιου όρου αυτής, θεωρείται ότι αποδέχεται τους όρους του διαγωνισμού 
και δεν μπορεί να την προσβάλλει εκ των υστέρων. 
17.4. Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει τις ενστάσεις - προσφυγές ηλεκτρονικά, σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του 
Συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου. pdf το οποίο 
φέρει ψηφιακή υπογραφή. 
Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία άσκησης της ένστασης είναι η ημερομηνία της 
ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός εάν υπάρχει περίπτωση διάστασης μεταξύ του κειμένου της 
ένστασης, όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, και της ένστασης, όπως έχει 
προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα, οπότε ως ημερομηνία άσκησης της ένστασης 
λογίζεται η ημερομηνία αποστολής.  
17.5. Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριμένα 
μέσα από το Σύστημα ιδίως:  
• Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού (επιτροπή 
διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού) προβαίνουν στη διαδικασία ελέγχου και 
αξιολόγησης των ενστάσεων/ προσφυγών και υπογράφουν τα κατά περίπτωση πρακτικά.  
• Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού (Δ/νση Οικονομικών 
Υπηρεσιών) αναρτούν τις κατά περίπτωση αποφάσεις επί τις αξιολόγησης των 
ενστάσεων/προσφυγών.  
• Οι χρήστες – οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφυγής/ ένστασής τους.  
17.6. Για τις ενστάσεις/προσφυγές αποφαίνεται η Οικονομική Επιτροπή του δήμου.  
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ΑΡΘΡΟ  18ο 

Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού 
 
18.1. Το αρμόδιο, για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, όργανο με 
γνωμοδότησή του προς τη Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να 
προτείνει σύμφωνα με τις διατάξεις της 11389/93 υπουργικής απόφασης του (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.): 
α) Κατακύρωση της προμήθειας. 
β) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή 
μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 
γ) Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη Υπηρεσία, για να προβεί στην 
πραγματοποίηση της προμήθειας, όταν έχει γίνει κατακύρωση της προμήθειας, σύμφωνα 
με την περίπτωση (α) της παραγράφου αυτής 
18.2. Στην περίπτωση που το αυτό, όπως στην παραπάνω παράγραφο γνωμοδοτικό όργανο 
γνωμοδοτεί για: 
α) Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση προμήθειας 
των ειδών, για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρους αυτής. 
β)  Συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγραφών προσφορών, χωρίς 
τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 
γ) Τελική ματαίωση της προμήθειας. 
Τότε, τη σχετική απόφαση λαμβάνει το Δημοτικό Συμβούλιο έπειτα από σχετική πρόταση 
της επιτροπής αξιολόγησης και γνωμοδότησης των διαγωνισμών του Δήμου. 
 

 
ΑΡΘΡΟ  19ο 

Αξιολόγηση προσφορών- Κατακύρωση 
 
19.1.Η κατακύρωση της προμήθειας γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά 
είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη 
ουσιώδεις όρους, που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή  
19.2. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι 
σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
19.3. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις 
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν 
απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδης. 
19.4. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου όπως 
αυτή συνεστήθη με την με αριθμό 6/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
 

ΑΡΘΡΟ 20ο 

Συμβάσεις 
 
20.1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από κάθε φορέα η σχετική 
σύμβαση, που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 
20.2. Η σύμβαση συντάσσεται ,με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα 
τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:  
α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύμβασης, β) Τα συμβαλλόμενα μέρη, γ) Τα προς 
προμήθεια είδη και την ποσότητα, δ) Την τιμή, ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης 
των ειδών, στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών, ζ) Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις, η) Τις 
προβλεπόμενες ρήτρες, θ) Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών, ι) Τον τρόπο 
πληρωμής, ια) Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τμήματος, εφόσον 
προβλέπεται αναπροσαρμογή, ιβ) Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας, ιγ) Την 
παραλαβή αυτών.  
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20.3. Η σύμβαση για διενέργεια της προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους όρους της 

διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο 

ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της, με την οποία συμφωνεί ο 

ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. 

Η σύμβαση υπογράφεται από το Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν Αντιδήμαρχο από 

πλευράς του Δήμου. Για τα ΝΠΔΔ η σύμβαση θα γίνει σε έγγραφο του κάθε φορέα 

υλοποίησης και θα υπογραφεί από το νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου προμηθευτή και 

τους νόμιμους εκπροσώπους του κάθε φορέα. 

20.4.Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβιβαστικό όρο ή όταν 
συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου.  
20.5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν:  
α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτό που παραδόθηκε σε περίπτωση 
διαιρετού είδους, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο 
όργανο ως ασήμαντο.  
β) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.  
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.  
δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις, κατά τα προβλεπόμενα 
από τη σύμβαση. 
 

ΑΡΘΡΟ  21ο 
Προθεσμία υπογραφής της σύμβασης 

 
21.1. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει 
μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής 
εκτέλεσης αυτής.  
21.2. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο 
μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στη περίπτωση 
όμως αυτή, ο χρόνος παράδοσης των ειδών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) 
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Εφόσον, η σύμβαση 
υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, που αναφέρεται 
παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των ειδών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης.  
21.3. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται 
στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση, που η πληρωμή 
στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο Εξωτερικό, η δε 
εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και 
αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  
21.4. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη 
σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο  35 του ενιαίου 
Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.  
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ΑΡΘΡΟ 22ο 

Διάρκεια σύμβασης 
 

22.1 Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ότι αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει 
στις 31-12-2016. 
22.2 Οι ποσότητες που αναφέρονται στον προϋπολογισμό είναι ενδεικτικές και όχι 
δεσμευτικές,  δεδομένου ότι οι ποσότητες που θα ζητηθούν θα εξαρτηθούν από τις ανάγκες 
των υπηρεσιών του Δήμου. 
22.3 Η προσφερθείσα τιμή παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 23ο 

Επίλυση διαφορών μετά την υπογραφή της σύμβασης 
 
Η επίλυση διαφορών που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σύμβασης θα 
ρυθμίζονται ευθέως με βάση τα όσα ορίζονται στο άρθρο 40 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 24ο 

Τρόπος πληρωμής -Κρατήσεις 
 

24.1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων 
πληρωμής που θα συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.  
24.2. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και 
κρατήσεις και την παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
64 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/238782013): Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.  
24.3. Επίσης τον ανάδοχο βαρύνουν, τα έξοδα δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης 
της δημοπρασίας.  
24.4. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 υποπαραγρ.Ζ5 του Ν. 4152/13 ( άρθρο 4 της 
Οδηγίας 2011/7),η προθεσμία πληρωμής ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες 
από την ημερομηνία παραλαβής από τον οφειλέτη του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για 
πληρωμή εγγράφου.  

 
ΑΡΘΡΟ 25 

Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου 
 
25.1. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο για τους 
λόγους, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 35 του ΕΚΠΟΤΑ. Η έκπτωση γίνεται με 
απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής του 
Δήμου, οπότε και καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του ή η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση.  
25.2. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται στον έκπτωτο ανάδοχο θα είναι σύμφωνες με το 
άρθρο 35 του ΕΚΠΟΤΑ, παρ. 5. Σε περίπτωση εκπτώσεως του Αναδόχου, η Αναθέτουσα 
Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο του εξοπλισμού, 
καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η 
έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη 
βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.  
25.3. Κατά τα λοιπά, σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, 
επιβάλλονται σ' αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο  35 του ΕΚΠΟΤΑ.  
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ΑΡΘΡΟ 26 
Συμπληρωματικές πληροφορίες 

 
26.1. Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις παρέχονται μέχρι έξι (6) ημέρες πριν 
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Οι διευκρινίσεις ή 
συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες 
μετά από τη λήψη σχετικής αίτησης. 
26.2 Τα σχετικά έγγραφα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από εγγεγραμμένους στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς που φέρουν ψηφιακή υπογραφή, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.  
26.3. Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf, με 
το κείμενο των ερωτημάτων το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένο  
26.4. Αιτήματα δεν εξετάζονται αν υποβληθούν εκτός των ανωτέρω προθεσμιών ή 
υποβληθούν με άλλο τρόπο ή το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένο.  
26.5. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί 
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσα Αρχής.  
 

ΑΡΘΡΟ 27ο 
Δημοσίευση – Έξοδα δημοσίευσης 

 
27.1. Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Διακηρύξεων 
Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 
της υπ’ αριθμ. 11389/93 Υπ. Απόφασης και του άρθρου 3 τον Ν.3548/07 σε δύο οικονομικές 
εφημερίδες, σε δύο ημερήσιες και σε μια εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού.  
Επίσης θα αναρτηθεί, σύμφωνα με τον Ν.3861/10, στον ιστότοπο του Προγράμματος 
Δι@ύγεια: http://et.diavgeia.gov.gr.  
27.2. Ακόμα, περίληψη της διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στο Κατάστημα του Δήμου με 
πρακτικό τοιχοκόλλησης  και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου www.orestiada.gr 
27.3. Τα τεύχη δημοπράτησης της προμήθειας, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4013/11 θα 
καταχωρηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων).  
27.4.Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, 
αρχικής και επαναληπτικής του συνόλου των δημοσιεύσεων, (οι ελάχιστες απαιτούμενες 
από τον νόμο), που προβλέπονται θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον 
προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των 
νόμιμων παραστατικών 
 
 
 

                                                                                                  Ορεστιάδα 08/04/2016                                         
                                                                                                                 Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας 
 
 
 

                             ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                                 Αριθ. Μελέτης:17/2016 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ                                                                              
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                      
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ  
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ  

ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                             Αριθ. Mελέτης:17/2016 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ                                                                              
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                      
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 
Α) Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την 
κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ορεστιάδας και των Νομικών του Προσώπων (Ν.Π.Δ.Δ.) 
καθώς επίσης και ειδικά καθαριστικά-απολυμαντικά και χημικά για τα σφαγεία και το Τμήμα 
Καθαριότητας του Δήμου, για το έτος 2016. 
Β) Το ύψος της δαπάνης της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των 78.054,20€ πλέον 
ΦΠΑ 23% 17.952,47€ συνολικά δηλαδή 96.006,67€ και η σχετική πίστωση έχει εγγραφεί 
στους παρακάτω κωδικούς των εξόδων προϋπολογισμού έτους 2016 του Δήμου και των 
Ν.Π.Δ.Δ.: 

1.  Κ.Α. 10.6634, Κ.Α.20.6633 , Κ.Α. 70.6633, Κ.Α. 70.6634 Δήμου Ορεστιάδας. 
2.  Κ.Α. 15.6634  ΔΗΚΕΠΑΟ . 
3. Κ.Α. 15.6634  Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.   
4. Για τις Σχολικές Επιτροπές οι δαπάνες για την προμήθεια θα καλυφθούν από την 

κατανομή των πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων 
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης όπως αυτές διατίθενται με αποφάσεις των 
αρμόδιων Υπουργών (ΦΕΚ 318/τεύχος Β’ 25-02-2013 μη εφαρμογή των διατάξεων 
τον ΒΔ 17-5-15-06-1959 ΦΕΚ 114 Α’). 

Γ) Η παραπάνω προμήθεια των ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και λοιπών ειδών 
υγιεινής και καθαριότητας έτους 2016 θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα µε τις διατάξεις των 
κάτωθι: 
 

1) Του ΕΚΠΟΤΑ (αριθ. 11389/1993, «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993).  

 
2) Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/1995) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων».   
3) Του N. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α  ́114/2006).  

 
4) Του Ν. 3548/2007 “Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις”.  
 

5) Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 
278.  

6) Του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».  

 
7) Του Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συβάσεων - 

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης 
Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» 
(ΦΕΚ τ. Α 173/2010).  

 
8) Του άρθρου 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος 

Α΄240) που κυρώθηκε µε το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ τεύχος Α΄18).  
 
9) Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α )́ «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων –
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) –
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες   
διατάξεις». 

 
10) Του Ν. 4152/2013/A΄107 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 

4093/2012, 4127/2013». 
 
11) Του Ν. 4155/2013/Α'120 «Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συβάσεων και άλλες 

διατάξεις». 
 
12) Του Ν. 4205/2013/Α' 242 «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων... και άλλες διατάξεις», 

(άρθ. 9, παρ.4β). 
 
13) Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ A 160/08-08-2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες 
διατάξεις. 

 
14) Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 
15) Την µε αριθ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέμα 

«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 
 
16) Το υπ. αριθ. 331/3-03-2016 έγγραφο του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης 

και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας που αναφέρει τις ανάγκες του σε είδη καθαριότητας. 
17) Το υπ. αριθ. 34478/27-11-2015 έγγραφο της Σ.Ε. Α΄βάθµιας Εκπαίδευσης που αναφέρει 

τις ανάγκες σε είδη καθαριότητας. 
 
18) Το υπ. Αριθ. 34495/27-11-2015 έγγραφο της Σ.Ε. Β΄βάθµιας που αναφέρει τις ανάγκες 

σε είδη καθαριότητας. 
19) Το υπ. αριθ. 441/26-11-2015 έγγραφο της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης 

Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο).  
20) Του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009 σχετικά µε την πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης. 
 
 
Δ) Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού θα γίνει µε Ηλεκτρονικό  Ανοικτό  Διαγωνισμό, 
µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της εκάστοτε ομάδας, µε 
βάση τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή. 
 
Ε) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για µία ή περισσότερες ή και για 
όλες τις ομάδες της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε 
ομάδας, όπως αυτές παρουσιάζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.  
Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη κάθε ομάδας θα επιφέρει 
αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς που αφορά την ομάδα αυτή. 
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Ο Δήμος, τα Ν.Π. και οι Σχολικές Επιτροπές, έχουν την δυνατότητα εφόσον το 
επιθυμούν να µην εξαντλήσουν τον αριθμό των ποσοτήτων που αναφέρονται στη παρούσα 
μελέτη. Εάν ωστόσο επιθυμούν να προμηθευτούν όλη την ποσότητα των αγαθών, τότε ο 
ανάδοχος της εκάστοτε ομάδας είναι υποχρεωμένος να τις παραδώσει. 
 

Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της 
Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. 
 

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σε προμηθευτή που θα προσφέρει τη 
χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της κάθε ομάδας των υπό προμήθεια προϊόντων.  
 

Θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού οι τιμές που υποβάλλονται για κάποιο είδος που 
αφορά τον Δήμο, να ταυτίζεται και µε τα νομικά πρόσωπα του Δήμου ή τις Σ.Ε. που έχουν 
αιτηθεί την προμήθεια αυτή των προϊόντων.   
 
    

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ      17 -03 -2016 
 

         Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                                                                                  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
                                                                                                     ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
 
 
ΑΦΟΥΚΑΤΟΥΔΗ ΔΙΑΛΕΧΤΗ                                                 ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
          ΓΕΩΠΟΝΟΣ  ΤΕ                                                                       ΓΕΩΠΟΝΟΣ  ΤΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                                 Αριθ. Μελέτης: 17/2016 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ                                                                              
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                      
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
 
                        
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 Για τα είδη των ομάδων Α (Χαρτικά είδη), Β (απορρυπαντικά & σαπούνια) και Γ (διάφορα 
είδη ευπρεπισμού), οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να δηλώνουν τη χώρα 
προέλευσης και τα εργοστάσια κατασκευής τους των προσφερόμενων ειδών καθώς και να υποβάλλουν 
πιστοποιητικά ποιότητας (CE, ISO 9001, 2000) του κατασκευαστή, εφόσον υπάρχουν. 
Όλα τα προς προμήθεια είδη των ανωτέρω ομάδων θα καλύπτουν τις ακόλουθες προδιαγραφές: 
Η παραγωγή, σύνθεση και σήμανση τους θα είναι σύμφωνη με τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και της Ελληνικής Κυβέρνησης και η πώληση αυτού να επιτρέπεται χωρίς κανένα περιορισμό σε όλες 
τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα φέρουν σήμανση CE και ετικέτες σύμφωνα με τα απαιτούμενα 
στους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Να είναι εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές. 
Όλα τα είδη των ομάδων  Α (Χαρτικά είδη) & Β (Απορρυπαντικά & σαπούνια) θα είναι 
πιστοποιημένα κατά ISO 9001 (Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας). 
1) Για τα είδη που ταξινομούνται ως «καλλυντικά» (δηλαδή αφρόλουτρα, σαμπουάν, 
κρεμοσάπουνα) ειδικά θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα: 
1.Οδηγία 76/768/ΕΟΚ., μετά των τροποποιήσεων και τη προσαρμογή της σύμφωνα με την  ΟΔ 
93/35/EEC (ΦΕΚ 352/Β/18-3-2005). 
2) Για τα είδη που ταξινομούνται ως απορρυπαντικά ειδικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ και συγκεκριμένα να ισχύουν τα ακόλουθα: 

1. Κανονισμός (ΕΚ) 648/2004 και Κανονισμός (ΕΚ) 907/2006 σχετικά με τα απορρυπαντικά (ΕΕ l 
104/8.4.2004 και L 168/21.6.2006 αντίστοιχα) και οι τροποποιήσεις του. 

2. ΚΥΑ 381/2005 «Ορισμός αρμόδιας Εθνικής Αρχής και καθορισμός μέτρων ελέγχου, τελών και 
κυρώσεων για την εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004 του Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τα απορρυπαντικά» (ΦΕΚ 539/Β/2-5-2006). 

3. Νομοθεσία σχετικά με την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων ουσιών και 
μειγμάτων (Καν. ΕΚ 1272/2008 και οδηγία 1999/45/ΕΚ όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν). Η οδηγία 1999/45/ΕΚ έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό Δίκαιο με την Υπουργική 
απόφαση 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19.9.2002). 

4. Κ.Υ.Α 1233/91 και 172/92 (ΦΕΚ 277/Β/20.4.1992), όπως τροποποιήθηκε από την Υπουργική 
Απόφαση 918/96 (ΦΕΚ 534/Β/30.6.1997) περί καθιέρωσης συστήματος καταχώρησης, 
σύμφωνα με το οποίο κάθε καθαριστικό προϊόν που πρόκειται να κυκλοφορήσει στην 
ελληνική αγορά πρέπει να φέρει αριθμό καταχώρησης του Μητρώου απορρυπαντικών και 
καθαριστικών προϊόντων που τηρείται στη Διεύθυνση Πρώτων Υλών και Βιομηχανικών 
Προϊόντων του ΓΧΚ. 

Ακόμη για τα απορρυπαντικά να ισχύουν τα παρακάτω: 
 Να έχουν καλή ικανότητα διαβροχής και διείσδυσης. 
 Να απομακρύνουν τη ρύπανση από τις επιφάνειες και να τη διατηρούν σε μορφή 

αιωρήματος ή διαλύματος. 
 Να χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες αραιώσεις και θερμοκρασίες που προτείνονται 

από τον κατασκευαστή. 
 Να μην οξειδώνουν ή διαβρώνουν τον εξοπλισμό. 
 Να μην είναι τοξικά και να μην προκαλούν ερεθισμούς στα μάτια και στο δέρμα. 
 Να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον. 
 Να μην επιτρέπουν στο σκληρό νερό να σχηματίζει αποθέσεις αλάτων. 
 Να διαλύονται καλά και εύκολα στο νερό. 
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 Να ξεπλένονται εύκολα και να μην αφήνουν τα υπολείμματα. 
 Να μην αναδύουν δυσάρεστες οσμές και να μην είναι επιβλαβή για την υγεία του 

προσωπικού και των επισκεπτών. 
 Να είναι σφραγισμένα και να φέρουν ετικέτα αναγνώρισης, να φέρουν ετικέτα στα 

Ελληνικά ή και στα Ελληνικά όπου θα αναγράφονται η φράση «μακριά από παιδιά», το 
τηλέφωνο του Κέντρου Δηλητηριάσεων και ο υπεύθυνος για τη διάθεση του προϊόντος 
στην αγορά. 

 Να έχουν βιοδιασπασιμότητα τουλάχιστον 90%. 
 Το υλικό συσκευασίας των απορρυπαντικών – καθαριστικών να είναι φιλικό προς το 

περιβάλλον και ανακυκλώσιμο. 
 Αν το προϊόν ταξινομείται ως επικίνδυνο, να φέρει το σύμβολο και την ένδειξη 

κινδύνου, τις φράσεις κινδύνου και τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης. 
 Στην περίπτωση που ταξινομούνται ή επισημαίνονται ως διαβρωτικά, να έχουν πώμα 

ασφαλείας και ανάγλυφη επισήμανση κινδύνου. 
 
3) Για τα διάφορα είδη ευπρεπισμού (ομάδα Γ) που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα 
θα πρέπει να πληρούν όλες τις προδιαγραφές που ορίζει ο κώδικας Τροφίμων και Ποτών (άρθρα 21-28 
«Υλικά και Αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα»). 
4) Για τα είδη της ομάδας Δ Σάκοι Απορριμμάτων. 

 Ο προμηθευτής οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να δηλώνει τη χώρα προέλευσης και τα 
εργοστάσια κατασκευής των προσφερόμενων ειδών καθώς και την υποβολή 
πιστοποιητικών ποιότητας (CE, ISO 9001, 2000) του κατασκευαστή, εφόσον υπάρχουν. 

 Θα είναι σύμφωνα με τα ζητούμενα στην Τεχνική Προδιαγραφή. 
 Θα είναι σε ποιότητα πολυαιθυλενίου HDPE, εγκεκριμένο από όλα τα ινστιτούτα 

καταναλωτών Ευρώπης. 
 Η παράδοση θα πραγματοποιείται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και 

κατόπιν συνεννόησης με αυτήν. 
 Σε περίπτωση που οι σάκοι απορριμμάτων θεωρούνται ακατάλληλοι για τον σκοπό και 

το έργο για το οποίο προορίζονται, δεν θα γίνονται δεκτοί και θα απορρίπτονται. 
5)  Για τα είδη της ομάδας Ε Ειδικά Καθαριστικά Κάδων Απορριμμάτων –Οχημάτων και 
Χλωριούχα για σφαγεία θα είναι σύμφωνα με τα ζητούμενα στην Τεχνική Προδιαγραφή. 
 
 
 Στα είδη που υποχρεωτικά αναγράφεται η ημερομηνία λήξης, αυτή δεν θα πρέπει να είναι 
μικρότερη του ενός (1) έτους από την παραλαβή τους. 
 
 Όλα τα προϊόντα να είναι ασφαλή, σύμφωνα με την οδηγία 91/155/ΕΕ όπως τροποποιήθηκε 
από την 2001/58/ΕΕ. 

 
ΟΜΑΔΑ Α’ ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙΔΗ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1 Τραπεζομάντηλα 
γκροφέ 
διαστάσεων 1χ1 μ 
σε κουτί των 200 
τμχ  ή 1χ1,30μ σε 
κουτί των 150 
τεμαχίων 
 

Τεμάχια Γκοφρέ με επένδυση πλαστική διαστάσεων 
1Χ1 μ. σε κουτί των 200 τμχ. ή 1Χ1,30 μ. 
σε κουτί των 150 τμχ. 

2 Ρολό χαρτί 
κουζίνας 

Συσκευασία 6 τμχ. Χαρτί κουζίνας, μήκος ρολού 70,4 m , 
διαστάσεις  φύλλου 21,8χ20 cm , 352  
φύλλα / ρολό , 674 gr/ρολό  από 100% 
λευκασμένο χημικό πολτό σε συσκευασία 
6 τεμαχίων.   

3 Χειροπετσέτες, 
συσκευασία 

Τεμάχια Απορροφητικές από 100% λευκασμένο 
χημικό πολτό (ζικ ζακ) σε συσκευασία 
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πακέτου 
διαστάσεις 
φύλλου 25Χ23cm, 
4000 τεμαχίων (16 
κουτιά των 250 
τμχ) 

πακέτου που περιέχει 4000 τμχ. (16 κουτιά 
των 250 τμχ).   

4 Χαρτί υγείας 
οικιακό  

Συσκευασία των 
40 τμχ. 

Χαρτί υγείας  2φυλλο , μήκος ρολού 35m, 
διαστάσεις  φύλλου 10χ22 cm, 159  φύλλα 
/ ρολό, από 100% λευκασμένο χημικό 
πολτό σε συσκευασία των 40 τεμαχίων, 
120 gr/ρολό. 

5 Χαρτί υγείας 
επαγγελματικό 

Συσκευασία των 
12 τμχ. 

 Χαρτί υγείας  2φυλλο , μήκος ρολού 132m 
,  450 γραμμαρίων το ρολό, από 100% 
λευκασμένο χημικό πολτό σε  συσκευασία 
12 τεμαχίων. 

6 Χαρτοβάμβακας 
σε συσκευασία 5 
kg ,40 εκ χ 60 εκ 

Κιλά Χαρτοβάμβακας σε συσκευασίες 5kg , 
40εκ. Χ 60εκ. Λευκός, απορροφητικός, 
απαλός και ανθεκτικός στη χρήση . Από 
100% λευκασμένο χημικό πολτό, από 
άριστης ποιότητας υλικά , να φέρει 
σήμανση CE. 

7 Χαρτομάντηλα  
διαστάσεων 
21χ21,6 εκ.πακέτο 
των 80 τεμαχίων 

Τεμάχια Χαρτομάντηλα 2φυλλο , διαστάσεις  
φύλλου 21χ21,6 cm , 80 φύλλα / πακέτο 
απορροφητικά από 100% λευκασμένο 
χημικό πολτό σε πακέτο των 80 φύλλων. 

8 Χαρτοπετσέτες 
εστιατορίου 
συσκευασία  750  
τεμαχίων 
διαστάσεων 24χ24 
εκ 

Τεμάχια Χαρτοπετσέτες εστιατορίου, απαλές, 
απορροφητικές σε συσκευασία των 750 
τμχ., από 100% λευκασμένο χημικό πολτό 
διαστ. 24 Χ 24  εκ περίπου. 

 
ΟΜΑΔΑ Β’  

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ  
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1 Σκόνη πλυντηρίου 
πιάτων 1kg 

Τεμάχια  Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων  σε 
σκόνη που να διαλύεται εύκολα και 
πλήρως, να εξασφαλίζει καθαριότητα και 
λάμψη στα πιάτα , να περιέχει  λιγότερα 
από 5% μη ιονικά τασιενεργά , 
λευκαντικούς παράγοντες με βάση το 
οξυγόνο 15% και 30% φωσφορικά άλατα. 
Να είναι συσκευασμένο σε100% 
ανακυκλώσιμες και ασφαλείς για το 
χρήστη συσκευασίες, να μην προκαλεί 
φθορές  στα πιάτα, σε συσκευασία του 1 
κιλού. 

2 Αλάτι πλυντηρίου 
πιάτων  1,5Kg 

Τεμάχια Ειδικό Αλάτι 99,9% καθαρό, σε κόκκους 
που διαλύονται εύκολα, να μην περιέχει 
κατάλοιπα, όπως σίδηρο και ανθρακικά 
άλατα, που θα καταστρέψουν τη συσκευή 
αποσκλήρυνσης. Σε συσκευασία του 1,5 
κιλού. 
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3 Απολυμαντικό 
επιφανειών  τύπου 
ντετόλ σε συσκευασία 4 
λίτρων   

Τεμάχια Βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, 
φυματιοκτόνο, ιοκτόνο, απολυμαντικό 
ελεύθερο αλδεϋδών σε υγρή μορφή για 
την απολύμανση και ταυτόχρονο 
καθαρισμό επιφανειών, κατάλληλο για 
απολύμανση και καθαρισμό με το χέρι 
(σφουγγάρισμα) σε κατάλληλη αραίωση 
(0,2 -0,4 %) ευχάριστης οσμής, χαμηλού 
αφρισμού, συμβατό στις μεταλλικές 
επιφάνειες σε συσκευασία 4 λίτρων . Να 
αναγράφονται  στην συσκευασία  τα 
συστατικά, οδηγίες χρήσεως η άδεια 
απόφασης ΕΟΦ και η ημερομηνία  λήξης. 

4 Απολυμαντικό χεριών 
σε συσκευασία 500ml 
με αντλία 

Τεμάχια Ειδικό, απολυμαντικό με αλκοόλη σε 
συσκευασία 500 ml με αντλία .ικανό  για 
εξουδετέρωση μικροβίων και την μείωση 
μικροβιακής μόλυνσης. Να αναγράφονται  
στην συσκευασία  τα συστατικά, οδηγίες 
χρήσεως η άδεια απόφασης ΕΟΦ και η 
ημερομηνία  λήξης.  

5 Αποφρακτικό υγρό σε 
μπουκάλι  1 λίτρου  

Τεμάχια Σε μπουκάλι 1 λίτρου καταπολεμά τη 
δυσοσμία, προλαβαίνει το φράξιμο 
σωλήνων και σιφονιών 

6 Κεζάπ 450 γρ. 
περιεκτικότητα σε ΗCI 
14-16% 

Τεμάχια Διάλυμα υδροχλωρικού οξέος 15% 
διαβρωτικό, περιέχει υδροχλωρικό οξύ 
λευκαίνει και καθαρίζει μάρμαρα – 
νεροχύτες – πλακάκια – νιπτήρες – 
λουτρά κλπ. 

7 Εκθαμβωτικό 
επαγγελματικών 
πλυντηρίων πιάτων σε 
συσκευασία  4 λίτρων 

Τεμάχια Υγρό λαμπρυντικό βοηθητικό ξεπλύματος 
για επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων σε 
συσκευασία 4 λίτρων. 

8 Καθαριστικό 
ανοξείδωτων σε 
συσκευασία 500 ml 

Τεμάχια Κρεμώδες καθαριστικό  για ανοξείδωτες 
και άλλες μεταλλικές επιφάνειες σε 
συσκευασία 500 ml. 

9 Καθαριστικό σκουριάς 
σε σπρέι  

Τεμάχια  Καθαριστικό σκουριάς σε σπρέι να 
απομακρύνει και τους πιο επίμονους 
λεκέδες χαρίζοντας καθαριότητα και 
αστραφτερή λάμψη 

10 Καθαριστικό  δαπέδου 
για μάρμαρα 4 λίτρων  

Τεμάχια Καθαριστικό  δαπέδου για μάρμαρα σε 
συσκευασία 4 λίτρων  με λιγότερες από 
5% ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες , 
σάπωνες.  

11 Καθαριστικό χαλιών σε 
συσκευασία  1 λίτρου  

Τεμάχια Απορρυπαντικό για τον καθαρισμό χαλιών 
με το χέρι. Διαλύεται σε νερό σε αναλογία 
1 προς 9 νερό, με λευκαντικούς 
παράγοντες με βάση το ενεργό οξυγόνο, 
τασιενεργές ουσίες και άρωμα . Δεν 
χρειάζεται ξέβγαλμα και δεν αφήνει 
υπολείμματα , καθαρίζει σε βάθος, σε 
συσκευασία 1 λίτρου   

12 Κρέμα γενικού 
καθαρισμού τύπου JIF 
μπουκάλι 1 λίτρου 

Τεμάχια Καθαριστικό σε μορφή κρέμας για όλες 
τις επιφάνειες εσωτερικών χώρων, 
παχύρρευστο, αρωματικό, να απομακρύνει 
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δύσκολους ρύπους οργανικής και 
ανόργανης φύσης, λίπη . Να ξεπλένεται 
εύκολα και να μην προκαλεί φθορές στις 
επιφάνειες. Με επιφανειοδραστικές 
ουσίες, λεπτούς κόκκους και σάπωνες . 
Αντίστοιχο του JIF , μπουκάλι 1 λίτρου.  

13 Κρεμοσάπουνο σε 
συσκευασία με αντλία 
300ml 

Τεμάχια Σε συσκευασία με  αντλία των 300ml. με 
λανολίνη και βεταϊνη. Με ουδέτερο PH 6-
7,  με 5 έως 15% ανιονικά τασιενεργά και 
λιγότερα από 5% μη ιονικά τασιενεργά με 
άρωμα και βιοδιασπασιμότητα πάνω από 
90% 

14 Κρεμοσάπουνο 
επαγγελματικό  σε 
συσκευασία 4 λίτρων  

Τεμάχια Κρεμοσάπουνο επαγγελματικό  σε 
συσκευασία 4 λίτρων  με λανολίνη και 
βεταϊνη Ουδέτερο PH 6-7  με άρωμα.  

15 Λευκαντικό  σε 
φακελάκια των 70 gr 
για μια πλύση 

Τεμάχια Πολυκαθαριστικό σε σκόνη για 
δύσκολους λεκέδες , με ενεργό οξυγόνο 
για να λευκαίνει και να αφαιρεί ακόμα και 
τους πιο δύσκολους λεκέδες, από τους 30c 
για όλα τα υφάσματα και τις επιφάνειες 
που πλένονται . Σε φακελάκια των 70 γρ. 
για μια πλύση 

16 Μαλακτικό ρούχων 4 
λίτρων 

Τεμάχια Να περιέχει ενεργά συστατικά 
βιοδιασπώμενα ώστε να μην επιβαρύνει το 
υδάτινο περιβάλλον. Να συσκευάζεται σε 
ειδικά μελετημένες συσκευασίες ώστε να 
είναι 100% ανακυκλώσιμες και ασφαλείς 
για το χρήστη, να είναι φιλικό με την 
επιδερμίδα , υποαλλεργικό και να μην 
προκαλεί ερεθισμούς , να προσφέρει 
απαλότητα στα ρούχα , σε συσκευασία  4 
λίτρων . 

17 Αποσκληρυντικό 
πλυντηρίου ρούχων σε 
ταμπλέτες συσκευασίας 
50 τεμαχίων    
 

Τεμάχια  Αποσκληρυντικό  ειδικό για πλυντήρια 
ρούχων σε ταμπλέτες συσκευασίας 50 
τεμαχίων.ειδικό για την προστασία του 
πλυντηρίου από  άλατα  Να αναγράφονται  
στην συσκευασία  τα συστατικά, οδηγίες 
χρήσεως η άδεια απόφασης ΕΟΦ και η 
ημερομηνία  λήξης.  
 

18 Σκόνη πλυντηρίου 
ρούχων  σε συσκευασία 
6 κιλών   

Τεμάχια Απορρυπαντικό πλυντηρίου σε σκόνη που 
να διαλύεται εύκολα και πλήρως , να 
εξασφαλίζει καθαριότητα και λάμψη στα 
ρούχα, να περιέχει ενεργά τασιενεργά 
συστατικά βιοδιασπώμενα ώστε να μην 
επιβαρύνει το υδάτινο περιβάλλον, να μην 
περιέχει βόριο και φωσφορικά .Να είναι 
συσκευασμένο σε100% ανακυκλώσιμες 
και ασφαλείς για το χρήστη συσκευασίες, 
να μην προκαλεί φθορές στις ίνες των 
ρούχων, να πλένει αποτελεσματικά και 
στους 30C° (δοσολογία 10-20 γρ./κιλό 
στεγνού ιματισμού), σε συσκευασία των 6 
κιλών. 
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19 Ταμπλέτες  πλυντηρίου 
πιάτων σε συσκευασία 
40 τεμαχίων  τύπου 
calgon 

Τεμάχια Ταμπλέτα  που να διαλύεται εύκολα με 
σύνθεση με διεισδυτικές μαλακτικές 
ουσίες που να απομακρύνει και τους πιο 
επίμονους λεκέδες χαρίζοντας 
καθαριότητα και αστραφτερή λάμψη. Με 
αρωματικές ουσίες , να μην προκαλεί 
φθορές στο πλυντήριο και στα σκεύη σε 
συσκευασία 40 τεμαχίων  ,τύπου calgon 

20 Υγρό καθαρισμού 
αλάτων 4 λίτρων 

Τεμάχια Υγρό αλάτων 4 Λίτρων, με λιγότερο από 
5% τασιενεργά και άρωμα, να διαλύει 
άμεσα άλατα - πουρί και υπολείμματα 
σαπουνιού που  επεικάθονται στα είδη 
υγιεινής  και να είναι σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Ε.Ε. 

21 Υγρό αφαλατικό 
επαγγελματικού 
πλυντηρίου πιάτων 4 
λίτρων  

Τεμάχια Υγρό αφαλατικό  για επαγγελματικό 
πλυντήριο πιάτων από φωσφορικό και 
νιτρικό οξύ , σε συσκευασία 4 λίτρων. 

22 Υγρό απορρυπαντικό 
πλυντηρίου ρούχων σε 
συσκευασία 2 λίτρων 

Τεμάχια Για ευαίσθητα ρούχα και χρήση σε 
πλυντήριο ρούχων συσκευασία 2 λίτρων.  

23 Υγρό Καθαρισμού 
δαπέδου 4 λίτρων  

Τεμάχια Υγρό καθαρισμού δαπέδου 4 λίτρων διαλ. 
1/100, σε διάφορα αρώματα για 
καθαρισμό και εύκολο στέγνωμα, 
κατάλληλο για καθημερινή χρήση χωρίς 
ξέβγαλμα και να  είναι σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Ε.Ε. 

24 Υγρό για τα λίπη  4 
λίτρων 

Τεμάχια Υγρό για τα λίπη 4 Λίτρων, 5 – 15% 
ανιονικά τασιενεργά και έως 5% EDTA  
και να  είναι σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Ε.Ε. 

25 Υγρό πλυντηρίου 
πιάτων σε συσκευασία 4 
λίτρων  

Τεμάχια Ειδικό υγρό για χρήση σε επαγγελματικό 
πλυντήριο πιάτων σε συσκευασία 4 
λίτρων,και να  είναι σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Ε.Ε.  

26 Υγρό καθαρισμού 
πιάτων σε συσκευασία 4 
λίτρων 

Τεμάχια Υγρό καθαρισμού πιάτων 4 λίτρων, 15-
30% ανιονικά τασιενεργά και λιγότερα 
από 5% μη ιονικά. 

27 Υγρό καθαρισμού 
τζαμιών διαφανές σε 
συσκευασία 4 λίτρων  

Τεμάχια Υγρό καθαρισμού τζαμιών διαφανές σε 
συσκευασία 4 λίτρων , με ανιόντα 
τασιενεργά  λιγότερα του 5%  Να περιέχει 
επιφανειοδραστικά, να περιέχει οργανικό 
διαλύτη και η ειδική σύνθεσή του να 
βοηθά τον καθαρισμό και να μην αφήνει 
θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το 
στέγνωμα , η συσκευασία να διαθέτει 
πινακίδα με οδηγίες χρήσεως, οδηγίες 
προφύλαξης και αρ. άδειας κυκλοφορίας 
του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. 

28 Υγρό για εντός της 
τουαλέτας σε 
συσκευασία 750 ml ( 
παπί)  

Τεμάχια Παχύρευστο υγρό απορρυπαντικό με 
επιφανειοδραστικές ουσίες χαμηλού 
αφρισμού, για τον καθαρισμό της λεκάνης 
της τουαλέτας, να καθαρίζει σε βάθος τη 
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λεκάνη, χαρίζοντάς της άρωμα που 
διαρκεί, ενώ ταυτόχρονα εξαφανίζει τα 
μικρόβια, τα άλατα, τη θαμπάδα και το 
πουρί, να απλώνεται εύκολα στο 
εσωτερικό της λεκάνης με ειδικού στομίου 
πλαστικό μπουκάλι των 750ml.  

29 Χλωρίνη παχύρευστη  4 
λίτρων  

Τεμάχια Χλωρίνη παχύρευστη 4 λίτρων, με 
λιγότερο από 5% μη ιονικά λευκαντικές 
ουσίες και άρωμα, λευκαντικό και 
απολυμαντικό διάλυμα υποχλωριώδους 
νατρίου 3-6% κ.β. σε ενεργό χλώριο, να 
έχει το δυνατόν ευχάριστη και διακριτική 
οσμή , να αναγράφεται η ημερομηνία 
παραγωγής και λήξης. Επίσης η 
συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με 
οδηγίες χρήσεως, οδηγίες προφύλαξης και 
αρ. άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

30 Χλωρίνη απλή σε 
συσκευασία 2 λίτρων με 
άρωμα λεμόνι  

Τεμάχια Χλωρίνη απλή  σε συσκευασία των 2 
λίτρων , με λιγότερο από 5% μη ιονικά 
λευκαντικές ουσίες και άρωμα λεμόνι, 
λευκαντικό και απολυμαντικό διάλυμα 
υποχλωριώδους νατρίου 4,4%. 

31 Χλωρίνη παχύρευστη 
με λεμόνι  1250 ml 

Τεμάχια Χλωρίνη παχύρευστη σε συσκευασία των 
1250 ml, με λιγότερο από 5% μη ιονικά 
λευκαντικές ουσίες και άρωμα λεμόνι, 
λευκαντικό και απολυμαντικό διάλυμα 
υποχλωριώδους νατρίου 3-6% κ.β. σε 
ενεργό χλώριο, να έχει το δυνατόν 
ευχάριστη και διακριτική οσμή , να 
αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής 
και λήξης. Επίσης η συσκευασία να 
διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσεως, 
οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδειας 
κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία 

 
 

ΟΜΑΔΑ Γ’ 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1 Απορροφητικές πετσέτες 
τύπου WETTEX σε 
ρολό με χωρισμένα 
κομμάτια μήκους 14 
περίπου μέτρα το ρολό 

Τεμάχια ΤΥΠΟΥ WETTEX, σπογγοπετσέτες από 
αναγεννημένη κυτταρίνη, με πρώτη ύλη 
το ξύλο . Για ενδυνάμωση να περιέχουν 
ίνες βαμβακιού, επίσης φυσικό προϊόν. 
Να είναι απορροφητικές και να μην 
αποτελούν κίνδυνο για την ανθρώπινη 
υγεία ούτε για το περιβάλλον πάχους , 
τουλάχιστον 3χιλ. Σε ρολό με χωρισμένα 
κομμάτια μήκους 14 περίπου μέτρα το 
ρολό. 

2 Εντομοκτόνο  οικιακής 
χρήσης 300ml για 

Τεμάχια Οικιακής χρήσης 300ml για ιπτάμενα (το 
προωθητικό αέριο να είναι οικολογικό - 
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ιπτάμενα ελεύθερο από χλωροφθοράναθρακες 
CFCs free) σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
του Γενικού Χημείου του Κράτους, 
κατάλληλα για χρήση στους χώρους που 
φιλοξενούνται νήπια, από τα ευρέως 
κυκλοφορούντα στην αγορά, εγκεκριμένα 
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων της Ελλάδας.  

3 Κατσαριδοκτόνο Τεμάχια Κατσαριδοκτόνο ενισχυμένο 350  ml  Α΄ 
ποιότητας, να περιλαμβάνει οδηγίες 
ασφάλειας και χρήσης, να πληρεί τις 
οδηγίες και τις προδιαγραφές της Ε.Ε. για 
την χρήση που προορίζεται. 

4 Ποντικοφάρμακο  
ενισχυμένο 100 γρ 
Α΄ποιότητας  

Τεμάχια  ενισχυμένο  100 γρ. Α' ποιότητας 

5 Οινόπνευμα Φωτιστικό Τεμάχια Συσκευασία 430 ml, 93ο  αλκοολικών 
βαθμών.  

6 Ανταλλακτικό 
σφουγγαρίστρας  

Τεμάχια Ανταλλακτικά σφουγγαρίστρας 
επαγγελματική  400 gr, να είναι μεγάλης 
αντοχής, υπεραπορροφητική , να αντέχει 
σε οποιοδήποτε απορρυπαντικό και σε 
καυτό νερό.  

7 Ανταλλακτικό 
σφουγγαρίστρας   

Τεμάχια Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας 
ημιεπαγγελματική  300 gr , να είναι μεγάλης 
αντοχής , υπεραπορροφητική , να αντέχει σε 
οποιοδήποτε απορρυπαντικό και σε καυτό 
νερό. 

8  Ανταλλακτικό 
Σφουγγαρίστρας  τύπου 
wettex 

Τεμάχια   
Ανταλλακτικό Σφουγγαρίστρας  τύπου 
wettex, να είναι μεγάλης αντοχής , 
υπεραπορροφητική , να αντέχει σε 
οποιοδήποτε απορρυπαντικό και σε 
καυτό νερό.  

9 Ανταλλακτικό σκούπας 
με πλαστική τρίχα κοντή 
και μεγάλη  

Τεμάχια Ανταλλακτικό σκούπας με πλαστική 
τρίχα κοντή και μεγάλη. 

10 Ανταλλακτικό σκούπας 
ασφάλτου 
 

Τεμάχια Ανταλλακτικό σκούπας ασφάλτου 
πλαστική  κοντή τρίχα  
 

11 Κουβάς 
σφουγγαρίσματος 
πλαστικός με στίφτη    

Τεμάχια Πλαστικός με στίφτη, ανθεκτικός 
στρόγγυλος ή τετράγωνος με 
χωρητικότητα πάνω από 15 λίτρα.  

12 Κουβάς επαγγελματικός 
τροχήλατος ( με 2 
κουβάδες πλαστικούς ) 
στίφτη και κοντάρι με 
μεταλλικό σκελετό  

Τεμάχια Επαγγελματικός κουβάς τροχήλατος ( με 
δύο κουβάδες πλαστικούς )  στίφτη και 
κοντάρι με  μεταλλικό σκελετό  

13 Κουβάς πλαστικός 
απλός   

Τεμάχια Κουβάς πλαστικός απλός νούμερο 225  

14 Κουβάς  πλαστικός 25 
λίτρων  για καρότσι  

Τεμάχια Κουβάς πλαστικός 25 λίτρων  με χερούλι 
για να μπαίνει στο καρότσι  

15 Καρότσι  
επαγγελματικού τύπου 
χωρητικότητας 25 

Τεμάχια Ο κάδος θα είναι επαγγελματικού τύπου, 
με σύστημα μηχανικού στυψίματος της 
σφουγγαρίστρας, χωρητικότητας 25 
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λίτρων  λίτρων πλήρης με την ανάλογη 
σφουγγαρίστρα και κατάλληλο 
τροχήλατο φορείο που θα επιτρέπει την 
εύκολη μεταφορά του καθώς και την 
αφαίρεση του κάδου για τον καθαρισμό.  

16 Κάδοι απορριμμάτων 
πλαστικοί με 
ποδοδιακόπτη 
χωρητικότητας 10 
λίτρων  

Τεμάχια Πλαστικοί, κλειστοί με ποδοδιακόπτη, 
χωρητικότητας 10 λίτρων 

17 Ξεραχνιάστρα με 
μεταλλικό κοντάρι 

Τεμάχια Ξεραχνιάστρα με μεταλλικό κοντάρι 
αυξομειούμενου μήκους 

18 Ξύστρα τζαμιών  Τεμάχια Ξύστρα τζαμιών για αφαίρεση λεκέδων 
από γυαλί με ειδικό ξυράφι για να μην 
χαράσσει  οποιαδήποτε επιφάνεια  

19 Κεφαλή επαγγελματικής 
σφουγγαρίστρας βιδωτή 

Τεμάχια Κεφαλή σφουγγαρίστρας βιδωτή, 
πλαστική για κοντάρι αλουμινίου 
σφουγγαρίστρας επαγγελματικής. 

20 Κεφαλή επαγγελματικής 
σφουγγαρίστρας                                      
(ανταλλακτικό )                                        

Τεμάχια Ανταλλακτικό επαγγελματικής 
σφουγγαρίστρας 

21 Κοντάρι σκούπας Τεμάχια Κοντάρι σκούπας 130 εκ.(μήκος), 
ανθεκτικό για να αντέχει και σε 
επαγγελματικές εργασίες. 

22 Κοντάρι επαγγελματικό  
αλουμινίου 140 εκ  
χωρίς πάσο  

Τεμάχια Κοντάρι  επαγγελματικό αλουμινίου 140 
εκ χωρίς πάσο 

23 Κοντάρι  με πάσο 
αλουμινίου    

Τεμάχια Κοντάρια 130 εκ.(μήκος) που να εφαρμόζουν 
στις αντίστοιχες  σκούπες και 
σφουγγαρίστρες. 

24 Βούρτσες με κοντάρι  
ξύλινο ή μεταλλικό και 
σκληρό πέλμα για 
καθαρισμό χαλιών  
 

Τεμάχια  Με κοντάρι ξύλινο ή μεταλλικό και 
σκληρό πέλμα για καθαρισμό χαλιών κλπ 
 

25 Ξεσκονόπανο με 
μικροϊνες 40Χ40 εκατ. 

Τεμάχια Πανί  με μικροϊνες 40Χ40 εκατ 

26 Σκούπα με πλαστική 
τρίχα τύπου βεντάλια 

Τεμάχια Σκούπα με πλαστική τρίχα μακριά. 

27 Σκούπα χόρτου Τεμάχια Από χόρτο Α΄ ποιότητας 6 ραφών, με 
κοντάρι ενισχυμένη 1000 γραμ. 

28 Φαράσι πλαστικό όρθιο Τεμάχια Φαράσι πλαστικό όρθιο με κοντάρι 
βιδωτό. 

29 Φαράσι μεταλλικό Τεμάχια Φαράσι μεταλλικό χωρις κοντάρι 
30 Φαράσι απλό   Τεμάχια Φαράσι απλό από πλαστικό υλικό 
31 Καρότσι  

επαγγελματικού τύπου 
χωρητικότητας 25 
λίτρων  

Τεμάχια Ο κάδος θα είναι επαγγελματικού τύπου, 
με σύστημα μηχανικού στυψίματος της 
σφουγγαρίστρας, χωρητικότητας 25 
λίτρων πλήρης με την ανάλογη 
σφουγγαρίστρα και κατάλληλο 
τροχήλατο φορείο που θα επιτρέπει την 
εύκολη μεταφορά του καθώς και την 
αφαίρεση του κάδου για τον καθαρισμό.  

32 Πιγκάλ τουαλέτας  Τεμάχια Πιγκάλ τουαλέτας πλαστικό, με βούρτσα 
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κλειστά από πάνω. 
33 Δοχεία τουαλέτας   Τεμάχια Δοχεία τουαλέτας πλαστικά 25 Λίτρων 
34 Σφουγγαράκια κουζίνας 

με σύρμα  
Τεμάχια Σφουγγάρια με σύρμα /τεμάχιο 

διάστασης 5χ8 εκ. απορροφητικά 
μεγάλης αντοχής. 

35 Σύρμα πιάτων  τύπου 
NANA'S 

Τεμάχια Συρμάτινοι σπόγγοι ανοξείδωτοι τύπου 
NANA’ S 

36 Σύρμα χοντρό Τεμάχια Σύρμα χοντρό τριψίματος 
37 Απιονισμένο νερό   Τεμάχια Ειδικό για ατμοσίδερα σε συσκευασία 4 

λίτρων. 
38 Συσκευή για γκαζάκι 

τύπου ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ 
Τεμάχια Με σύστημα σύνδεσης που να 

εξασφαλίζει ευκολότερο και πιο σίγουρο 
χειρισμό. Να μπορεί να συνδεθεί και να 
αποσυνδεθεί από το φιαλίδιο, ακόμα και 
όταν το φιαλίδιο δεν είναι άδειο. Το 
άναμμα να γίνεται εύκολα και αυτόματα 
με κουμπί πιεζοηλεκτρικής ανάφλεξης 
και η φλόγα να μπορεί να ρυθμιστεί μέσω 
ειδικής βαλβίδας. Κατανάλωση 
υγραερίου: 108γρ./ώρα (1,5 kW)Όλες οι 
συσκευές να πληρούν τις προδιαγραφές 
που είναι σύμφωνες με τις διατάξεις 
οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 90/396 
και είναι πιστοποιημένες από το φορέα 
ΕΒΕΤΑΜ 0437. 

39 Γάντια λάτεξ μιας 
χρήσης σε συσκευασία 
των 100 τεμαχίων  

Τεμάχια Γάντια λάτεξ μιας χρήσης, λευκά με 
πούδρα  σε συσκευασία των 100 τμχ. , με 
πιστοποιητικό καταλληλότητας επαφής 
με τρόφιμα. 

40 Γάντια πλαστικά σε 3 
μεγέθη ( S.M.L) 
κουζίνας με επένδυση  

Τεμάχια Από πλαστικό ανθεκτικό , άριστης 
ποιότητας, κατάλληλα για ανθεκτική 
χρήση σε βαρέως τύπου εργασίες (χώροι 
κουζίνας και λουτρών), μέγεθος 6,5-7, 5-
8 & 8,5-9  με πιστοποιητικό 
καταλληλότητας επαφής με τρόφιμα. 

41 Γάντια από πλαστικό 
διαφανές μιας χρήσεως 
σε συσκευασία των 100 
τεμαχίων  

Τεμάχια Από πλαστικό διαφανές μιας χρήσεως σε 
συσκευασία των 100 τεμαχίων.   

42 Γάντια φούρνου 
Βαμβακερά με επένδυση 

Τεμάχια Γάντια φούρνου βαμβακερά επενδυμένα 
μεγάλα , μονοκόμματα να αντέχουν μέχρι 
τους 200ο Κελσίου  με πιστοποιητικό 
καταλληλότητας επαφής με τρόφιμα 

43 Καλαθάκια 
απορριμμάτων πλαστικά  
25 περίπου  εκατοστών  

Τεμάχια Καλαθάκια απορριμμάτων πλαστικά, 
τρυπητά διαμέτρου 25 περίπου 
εκατοστών. 

44 Μωρομάντηλα υπο-
αλλεργικό προϊόν  100% 
σε συσκευασία  των 70 
φύλλων 

Τεμάχια Υπο - αλλεργικό προϊόν 100%, με 
ουδέτερο PH, χωρίς οινόπνευμα για να 
μην προκαλεί ερεθισμούς σε συσκευασία 
των 70 φύλλων  

45 Ποδόμακρα - 
αντιολισθητικά βροχής 
διαστάσεων 60Χ40 

Τεμάχια Αντιολισθητικά, βροχής, διαστ. 60Χ40 

46 Συσκευή για Τεμάχια Συσκευή τοίχου για υγρό σαπούνι 
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κρεμοσάπουνο  
χωρητικότητας 500 gr  

χωρητικότητας 500γραμ  περίπου 

47 Συσκευή για 
χειροπετσέτες  

Τεμάχια Συσκευή για χειροπετσέτα ZigZag από 
Πλαστικό. Με δυνατότητα ευέλικτου 
ανεφοδιασμού , γερής κατασκευής για 
απαιτητικούς χώρους . Διαστάσεων 
περίπου Ύψος :440mm Πλάτος :330mm 
Βάθος : 130 mm 

48 Αλουμινόχαρτο σε ρολό 
100  μέτρων  

Τεμάχια Κλασικό αλουμινόχαρτο να προστατεύει 
αποτελεσματικά τα τρόφιμά από το φως 
και τις οσμές . Από κράμα αλουμινίου 
υψηλής αντοχής και ποιότητας να 
διαθέτει το ιδανικό πάχος για να μη 
σκίζεται και να μην τσακίζει , να 
χρησιμοποιείται και από τις δύο πλευρές 
ματ και γυαλιστερή Σε ρολό 100 μέτρων 
 

49 Αποσμητικό χώρου σε 
σπρέι 300 ml  

Τεμάχια  Αποσμητικό χώρου σε σπρέι 300 ml, να 
μην περιέχει CFCs , να μην περιέχει 
αλλεργιογόνα  

50 Βαφές αυγών  
 

Τεμάχια  Να είναι μη τοξικό προϊόν, επιτρεπόμενο 
για τρόφιμα. Κάθε φάκελος εμπεριέχει 
βαφή για 30 αυγά, το ειδικό γυαλιστικό 
υγρό και 2 γάντια. Διατίθεται σε 4 
ανεξίτηλα χρώματα : κόκκινο, μπλε , 
κίτρινο και πράσινο. Συσκευασία 3 γραμ. 

51 Γκαζάκια υγραερίου Τεμάχια  Γκαζάκια φιαλίδιο   βουτανίου 90 gr 
52 Λαδόκολλα ψησίματος   

 
Τεμάχια  Αντικολλητικό Χαρτί Ψησίματος , να 

διαθέτει εξαιρετικές αντικολλητικές 
ιδιότητες και μεγάλες αντοχές σε υψηλές 
θερμοκρασίες (μέχρι και 200οC). 08 
μέτρα Χ 38 εκατοστά .Προστατεύει τα 
φαγητά καθώς δεν κολλάει πάνω τους 
κατά το ψήσιμο, χάρη στην ειδική 
αντικολλητική του σύνθεση. Να είναι 
χαρτί υψηλής αντοχής, κατάλληλο για 
επαφή με όλα τα τρόφιμα σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της Ε.Ε 

53 Καλαμάκια σπαστά 1000 
τεμαχίων  
 

Τεμάχια  Καλαμάκια σπαστά από (πολυεστέρα) 
PET, διαμέτρου 5 χιλ. μήκους 25 εκ. , 
κατάλληλο για τρόφιμα , μιας χρήσης , μη 
τοξικά . Πακέτο 1000 τεμαχίων 

54 Μανταλάκια  Τεμάχια  Πλαστικά, ανθεκτικά σε συσκευασία  24 
τμχ 

55 Μεμβράνη  20 μέτρων 
και 30 εκατοστών    
 

Τεμάχια Ιδανική για τη συντήρηση των τροφίμων 
μέσα και έξω από το ψυγείο . Να διαθέτει 
μεγάλη ελαστικότητα και εφαρμόζει σε 
όλα τα σκεύη, να είναι κατάλληλη για 
επαφή με όλα τα τρόφιμα σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της Ε.Ε., ακόμη και σε 
100% αμιγές λίπος, να είναι κατάλληλη 
για χρήση στην κατάψυξη σε 
θερμοκρασίες έως -30°C. 20μέτρα Χ 30 
εκατοστά  
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56 Ξυλάκια για σουβλάκια  Τεμάχια σε συσκευασία 500 τεμαχίων  
57 Οδοντογλυφίδες σε 

κουτί των 1000 τεμαχίων  
Τεμάχια  Στρογγυλεμένες με δύο άκρες αιχμηρές 

σε κουτί των 1000 τμχ. 70 περίπου χιλ. 
58 Φίλτρα καφετιέρας σε 

συσκευασία  100 
τεμαχίων 

Τεμάχια  Φίλτρα καφετιέρας σε δύο μεγέθη 
 

59 Ξεραχνιάστρα με 
μεταλλικό κοντάρι  

 Ξεραχνιάστρα με μεταλλικό κοντάρι 
αυξομειούμενου μήκους 

60 Πιάτα  πλαστικά μεσαία  
μιας χρήσης σε 
συσκευασία 20 τεμαχίων  

Τεμάχια  Πλαστικό πιάτο από PP στρογγυλό Νο.4 
φαγητού 23cm, μίας χρήσης, κατάλληλο 
για τρόφιμα , μη τοξικά .. Πακέτο 20 
τεμαχίων  

61 Πιάτα πλαστικά μεγάλα  
μιας χρήσης σε 
συσκευασία 20 τεμαχιων  

Τεμάχια  Πλαστικό πιάτο από PP στρογγυλό 
μεγάλα, μίας χρήσης, κατάλληλο για 
τρόφιμα , μη τοξικά .. Πακέτο 20 
τεμαχίων  

62 Ποτήρια πλαστικά μικρά  
σε συσκευασία  50 
τεμαχίων  

Τεμάχια  Ποτήρια από (πολυεστέρα) PET , 400ml , 
κατάλληλο για τρόφιμα , μιας χρήσης , μη 
τοξικά . Πακέτο 50 τεμαχίων 

63 Ποτήρια πλαστικά 
μεγάλα  σε συσκευασία  
50 τεμαχίων 

Τεμάχια  Ποτήρια από (πολυεστέρα) PET , 400ml , 
κατάλληλο για τρόφιμα , μιας χρήσης , μη 
τοξικά. Πακέτο 50 τεμαχίων  

64 Υαλοκαθαριστήρας  ( για 
κοντάρι το πτυσόμενο Νο 
102)  

Τεμάχια Καθαριστής τζαμιών σετ Βρεκτήρας - 
υαλοκαθαριστήρας - κοντάρι. Bρεκτήρας με 
ανταλλακτικό γουνάκι 30εκ μεγάλης αντοχής 
, να πλένεται στο χέρι ή στο πλυντήριο 
Υαλοκαθαριστήρας , πλάτους 30 εκατοστών. 
Ανοξείδωτη ράγα 30εκ με υψηλής απόδοσης  

 
 

ΟΜΑΔΑ Δ’ ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1 Σακούλες 
ενισχυμένες 
μαύρες 70Χ105 

Κιλά Ανθεκτικές, διαστ. 70Χ105 εκ. 
διπλοραμμένες χύμα/κιλό  με ποιότητα 
πολυαιθυλενίου HDPE, εγκεκριμένο από 
όλα τα ινστιτούτα καταναλωτών Ευρώπης 

2 Σακούλες 
ενισχυμένες 
μαύρες 80Χ110  

Κιλά Ανθεκτικές, διαστ.  80Χ110 εκ. 
διπλοραμμένες χύμα/κιλό , με ποιότητα 
πολυαιθυλενίου HDPE, εγκεκριμένο από 
όλα τα ινστιτούτα καταναλωτών Ευρώπης  

3 Σακούλες 
ενισχυμένες 
μαύρες 65Χ85 εκ 
διπλοραμμένες 
χύμα/κιλό 

Κιλά Ανθεκτικές, διαστ. 85Χ65 
εκ.διπλοραμμένες χύμα/κιλό  με ποιότητα 
πολυαιθυλενίου HDPE, εγκεκριμένο από 
όλα τα ινστιτούτα καταναλωτών Ευρώπης  

4 Σακούλες 
τσάντες 
πλαστικές  με 
χέρια νούμερο 
60. 

Κιλά Πλαστικές με χέρια νούμερο 60, με 
ποιότητα πολυαιθυλενίου HDPE, 
εγκεκριμένο από όλα τα ινστιτούτα 
καταναλωτών Ευρώπης   με το κιλό. 

5 Σακούλες για 
καλαθάκια 
γραφείου 50Χ50 

Τεμάχια Σακούλες γραφείου με ποιότητα 
πολυαιθυλενίου HDPE, εγκεκριμένο από 
όλα τα ινστιτούτα καταναλωτών Ευρώπης 
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εκ σε ρολό των 
20 τεμαχίων  

διαστάσεων 50Χ50 εκ. περίπου σε ρολό 
των 20 τμχ. 

6 Σακούλες 
ενισχυμένες με 
κορδόνι 52Χ78 
εκ   

Τεμάχια Ενισχυμένες με κορδόνι 52Χ78 εκ σε ρολό 
20 τεμαχίων με ποιότητα πολυαιθυλενίου 
HDPE, εγκεκριμένο από όλα τα ινστιτούτα 
καταναλωτών Ευρώπης.  

7 Σακούλες 
ενισχυμένες  
70Χ95 σε ρολό 
των 10  τεμαχίων  
 

Τεμάχια Πλαστικές με χέρια νούμερο 60, με 
ποιότητα πολυαιθυλενίου HDPE, 
εγκεκριμένο από όλα τα ινστιτούτα 
καταναλωτών Ευρώπης   με το κιλό. 

8 Σακούλες 
ενισχυμένες με 
κορδόνι 85Χ110   
 

Τεμάχια  Σακούλες με κορδόνι με ποιότητα 
πολυαιθυλενίου HDPE, εγκεκριμένο από 
όλα τα ινστιτούτα καταναλωτών Ευρώπης , 
85x110 cm σε ρολό 15 τεμαχίων 
,ενισχυμένες  
 

 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ Ε’  
ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ -

ΟΧΗΜΑΤΩΝ-  
ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ ΓΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ 

 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1 Ειδικό υγρό 
καθαριστικό για  
κάδους 
απορριμμάτων και 
οχημάτων 

Κιλό Φάρμακο πλύσης κάδων, σύμφωνα με τις 
Ευρωπαϊκές προδιαγραφές 73/404/EEC, (φιλικό 
στο περιβάλλον).                                  
-Να περιέχει συστατικά έτσι ώστε να 
χρησιμοποιείται ταυτόχρονα σαν καθαριστικό 
και διαλυτικό αλάτων και ως μικροβιοκτόνο 
απολυμαντικό. 
-Να είναι ευχάριστο στην όσφρηση και να μην 
περιέχει χλώριο.                                  
-Να μην αναφλέγεται και να μην έχει 
οξειδωτικές ιδιότητες.                                   
-Να είναι διαλυτό στο νερό έτσι ώστε να μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί από τα ειδικά αυτοκινούμενα 
βυτιοφόρα πλυντήρια κάδων που διαθέτει η 
Δ/νση Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου. 
Αναλογία διάλυσης 1:40.                                          
 - Να περιέχει μεταξύ άλλων: μη ιονικά 
τασιενεργά, απολυμαντικό παράγοντα 
(benzalconium chloride), αποσκληρυντικούς 
παράγοντες, φωσφορικά άλατα και άρωμα.                                                                                                              
- Να έχει πιστοποίηση ΓΧΚ.                                                                                       
- Να διατίθεται σε συσκευασίες των 15-30lt. 

2 Υποχλωριώδες 
Νάτριο για σφαγεία 

Κιλό Το προϊόν θα πρέπει να πληρεί τις προδιαγραφές 
που τίθενται στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 9001 
και:                                                                                    
-Να είναι χρώματος κιτρινωπού, με οσμή 
ερεθιστική χλωρίου, με σχετική πυκνότητα 1,13-
1,28g/cm σε θερμοκρασία 20ο C, θα μπορεί 
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επίσης να αναμιγνύεται με νερό σε οποιαδήποτε 
αναλογία.                                                     
- Να είναι οπτικώς καθαρό από διάφορα ιζήματα 
και αιωρούμενα σωματίδια.               
 - Να είναι αλκαλικό διάλυμα με τιμή ph όχι 
μεγαλύτερη από 11 σε θερμοκρασία 20oC.  
Το διάλυμα του υποχλωριώδους Νατρίου πρέπει 
να είναι περιεκτικότητα 12,14% σε ενεργό 
χλώριο, χαρακτηριστικά που θα πρέπει να 
παραμένει στα επίπεδα αυτά και μετά την 
αποθήκευση του διαλύματος στις δεξαμενές 
αποθήκευσης του φορτίου για διάστημα 
τουλάχιστον ενός μήνα. 

3 Καθαριστικό 
απολυμαντικό 
τεταρτοταγή με 
έγκριση ΕΟΦ για 
σφαγεία 

Κιλό Απολυμαντικό κατάλληλο για δάπεδα και 
επιφάνειες.                                            
 - Να έχει βάση τα τεταρτοταγή άλατα του 
αμμωνίου.                                                  
 - Να είναι ουδέτερο για καθαρισμό και με τα 
χέρια.                                                           
-Να διατίθεται σε συσκευασία των 1-5 κιλών. 

4 Αποφρακτικό για 
σφαγεία 

Κιλό Αποφρακτικό αποχετεύσεων σε σκόνη:                                                                        
-Να περιέχει μεταλλικά σφαιρίδια.                                  
- Να μην διαβρώνει τα μέταλλα.                                                                                       
-Να είναι φιλικό προς το περιβάλλον.                                                                     
-Να εξαλείφει τη δυσοσμία.                                                                                                    
-Να διατίθεται σε συσκευασία των 1-10 κιλών. 

 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ      17 -03 -2016 

 
         Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                                                                                Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
                                                                                         ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
 
 
 
ΑΦΟΥΚΑΤΟΥΔΗ ΔΙΑΛΕΧΤΗ                                            ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
        ΓΕΩΠΟΝΟΣ  ΤΕ13                                                                 ΓΕΩΠΟΝΟΣ  ΤΕ13 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                                 Αριθ. Μελέτης:17 /2016 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ                                                                              
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                      
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
 
                                             
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
 

1. ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
 

ΟΜΑΔΑ 1Α' ΧΑΡΤΙΚΑ 
Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ  

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤA  

Μ
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Σ 
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1 Ρολό χαρτί κουζίνας  σε συσκευασία  των 6 
τεμαχίων   

150 ΤΕΜΑΧΙΑ 10,8 1.620,00 

2 Χειροπετσέτες σε συσκευασία πακέτου, 
διαστάσεις φύλλου 25Χ23cm , 4000 
τεμαχίων   (16 κουτιά των 250 τμχ)  

38 ΤΕΜΑΧΙΑ 18 684,00 

3 Χαρτί υγείας οικιακό σε συσκευασία των 40 
τεμαχίων  

50 ΤΕΜΑΧΙΑ 12 600,00 

4 Χαρτί υγείας επαγγελματικό  συσκευασία 
των 12 τεμαχίων  

350 ΤΕΜΑΧΙΑ 13 4.550,00 

Σύνολο 7.454,00 
ΦΠΑ 1.714,42 

Γενικό Σύνολο 9.168,42 
 
 

ΟΜΑΔΑ 1Β' ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ 
Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ  

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
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1 Σκόνη πλυντηρίου πιάτων  1 κιλού  4 ΤΕΜΑΧΙΑ 5,5 22,00  

2 Αλάτι πλυντηρίου πιάτων σε συσκευασία 1,5 
κιλού 

2 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,5 5,00  
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3 Απολυμαντικό χεριών σε συσκευασία 500 ml 
με αντλία 

10 ΤΕΜΑΧΙΑ 4 40,00  

4 Κεζάπ 450 γρ. περιεκτικότητα σε ΗCI 14-
16% 

50 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,4
5 

22,50  

5 Κρεμοσάπουνο επαγγελματικό  σε 
συσκευασία 4 λίτρων  

100 ΤΕΜΑΧΙΑ 3,8 380,00  

6 Υγρό καθαρισμού δαπέδου 4 λίτρων  120 ΤΕΜΑΧΙΑ 4,8 576,00  

7 Υγρό καθαρισμού πιάτων σε συσκευασία 4 
λίτρων  

20 ΤΕΜΑΧΙΑ 4,5 90,00  

8 Υγρό καθαρισμού τζαμιών σε συσκευασία 4 
λίτρων  

80 ΤΕΜΑΧΙΑ 4 320,00  

9 Υγρό για εντός της τουαλέτας σε συσκευασία 
750 ml   ( παπί)  

100 ΤΕΜΑΧΙΑ 2 200,00  

10 Χλωρίνη παχύρευστη  4 λίτρων  200 ΤΕΜΑΧΙΑ 3,9 780,00  

11 Χλωρίνη απλή σε συσκευασία 2 λίτρων με 
άρωμα λεμόνι 

20 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,8 36,00  

Σύνολο 2.471,50 
ΦΠΑ 568,45 

Γενικό Σύνολο 3.039,95 
 

 
ΟΜΑΔΑ 1Γ'  ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ  
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
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1 Απορροφητικές πετσέτες  τύπου WETTEX 
σε ρολό με χωρισμένα κομμάτια μήκους 14 
περίπου μ το ρολό  

10 ΤΕΜΑΧΙΑ 12 120,00 € 

2 Εντομοκτόνο  οικιακής χρήσης 300ml   120 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,5 300,00 € 

3 Κατσαριδοκτόνο ενισχυμένο 350  ml  Α  ́
ποιότητας 

10 ΤΕΜΑΧΙΑ 4 40,00 € 

4 Οινόπευμα Φωτιστικό συσκευασία 430 ml  
93οβαθμων  

30 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,2 66,00 € 
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5 Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας 
επαγγελματική  400 gr  

8 ΤΕΜΑΧΙΑ 3 24,00 € 

6 Κεφαλή επαγγελματικής σφουγγαρίστρας 4 ΤΕΜΑΧΙΑ 4 16,00 € 

7 Κοντάρι   10 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,2 22,00 € 
8  Σκούπα με πλαστική τρίχα τύπου βεντάλια 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,2 12,00 € 

9 Σκούπα χόρτου  6 ραφών με κοντάρι   400 ΤΕΜΑΧΙΑ 4 1.600,00 € 

10 Φαράσι πλαστικό  όρθιο με κοντάρι  βιδωτό  150 ΤΕΜΑΧΙΑ 4,5 675,00 € 

11 Καρότσι κουβάς σφουγγαρίσματος 
επαγγελματικού τύπου χωρητικότητας 25 
λίτρων  

2 ΤΕΜΑΧΙΑ 80 160,00 € 

12 Πιγκάλ τουαλέτας πλαστικιά με βούρτσα 
κλειστό από πάνω  

30 ΤΕΜΑΧΙΑ 3,5 105,00 € 

13 Σφουγγαράκια κουζίνας με σύρμα  150 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,5 75,00 € 

Σύνολο 3.215,00 
ΦΠΑ 739,45 

Γενικό Σύνολο 3.954,45 
 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ 1Δ' ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ  

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
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1 Σακούλες ενισχυμένες μαύρες 70Χ105εκ. 
διπλοραμμένες χύμα /κιλό 

1.600 ΚΙΛΑ 1,7 2.720,00 € 

2 Σακούλες ενισχυμένες μαύρες 80Χ110 εκ 
διπλοραμμένες χύμα/κιλό 

3000 ΚΙΛΑ 1,7 5.100,00 € 

3 Σακούλες τσάντες πλαστικές  με χέρια 
νούμερο 60  

300 ΚΙΛΑ 3 900,00 € 

4 Σακούλες για καλαθάκια γραφείου 50Χ50 εκ 
σε ρολό των 20 τεμαχίων  

2000 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,7 1.400,00 € 

5 Σακούλες ενισχυμένες με κορδόνι 52Χ78 εκ 
σε ρολό 20 τεμαχίων  

1100 ΤΕΜΑΧΙΑ 1 1.100,00 € 

Σύνολο 11.220,00 
ΦΠΑ 2.580,60 

Γενικό Σύνολο 13.800,60 
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ΟΜΑΔΑ 1Ε' ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ -

ΟΧΗΜΑΤΩΝ- ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ ΓΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ 
Α/Α ΕΙΔΟΣ 
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1 Ειδικό υγρό καθαριστικό για κάδους 
απορριμμάτων και οχημάτων. 

542 Κιλό 3,00 
€ 

1.626,00 € 

2 Υποχλωριώδες νάτριο για σφαγεία. 2322 Κιλό 0,35 
€ 

812,70 € 

3 Καθαριστικό απολυμαντικό τεταρτοταγή με 
έγκριση ΕΟΦ για σφαγεία 

360 Κιλό 4,50 
€ 

1.620,00 € 

4 Αποφρακτικό σε λευκή σκόνη με κόκκους και 
μεταλλικά σφαιρίδια για σφαγεία 

146 Κιλό 5,50 
€ 

803,00 € 

Σύνολο 4.861,70 
ΦΠΑ 1.118,19 

Γενικό Σύνολο 5.979,89 
 
 

2. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

ΟΜΑΔΑ 2Α' ΧΑΡΤΙΚΑ 
Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ  

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
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1 Χαρτί υγείας οικιακό σε συσκευασία των 40 
τεμαχίων  

300 ΤΕΜΑΧΙΑ 12 3.600,00 

2 Χαρτί υγείας επαγγελματικό  συσκευασία των 
12 τεμαχίων  

50 ΤΕΜΑΧΙΑ 13 650,00 

3 Χαρτί κουζίνας  σε συσκευασία  των 6 
τεμαχίων   

66 ΤΕΜΑΧΙΑ 10,8 712,80 
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4 Χειροπετσέτες σε συσκευασία πακέτου 
,διαστάσεις φύλλου 25Χ23cm , 4000 τεμαχίων 
( 16 κουτιά των 250 τμχ)  

10 ΤΕΜΑΧΙΑ 18 180,00 

Σύνολο 5.142,80 
ΦΠΑ 1.182,84 

Γενικό Σύνολο 6.325,64 
 
 

ΟΜΑΔΑ 2Β' ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ 
Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ  

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
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1 Αλάτι πλυντηρίου σε συσκευασία 1,5 κιλού 8 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,5 20,00 

2 Υγρό αφαλατικό επαγγελματικού πλυντηρίου 
πιάτων 4 λίτρων  

8 ΤΕΜΑΧΙΑ 15 120,00 

3 Σκόνη πλυντηρίου πιάτων  1 κιλού  25 ΤΕΜΑΧΙΑ 5,5 137,50 

4 Απολυμαντικό επιφανειών  τύπου ντετόλ σε 
συσκευασία 4 λίτρων   

25 ΤΕΜΑΧΙΑ 15 375,00 

5 Απολυμαντικό χεριών σε συσκευασία 500 ml 
με αντλία 

45 ΤΕΜΑΧΙΑ 4 180,00 

6 Αποφρακτικό υγρό σε μπουκάλι  1λίτρου  33 ΤΕΜΑΧΙΑ 7 231,00 

7 Καθαριστικό ανοξείδωτων σε συσκευασία 500 
ml 

25 ΤΕΜΑΧΙΑ 4,7 117,50 

8 Καθαριστικό σκουριάς σε σπρέι  20 ΤΕΜΑΧΙΑ 3 60,00 

9 Καθαριστικό  δαπέδου για μάρμαρα 4 λίτρων  50 ΤΕΜΑΧΙΑ 10 500,00 

10 Καθαριστικό χαλιών σε συσκευασία  1 λίτρου  12 ΤΕΜΑΧΙΑ 4,5 54,00 

11 Κεζάπ 450 γρ. περιεκτικότητα σε ΗCI 14-16% 66 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,45 29,70 

12 Κρέμα γενικού καθαρισμού τύπου JIF 
μπουκάλι 1 λίτρου 

99 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,5 247,50 

13 Κρεμοσάπουνο σε συσκευασία με αντλία 
300ml 

100 ΤΕΜΑΧΙΑ 1 100,00 
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14 Κρεμοσάπουνο επαγγελματικό  σε 
συσκευασία 4 λίτρων  

100 ΤΕΜΑΧΙΑ 3,8 380,00 

15 Υγρό καθαρισμού δαπέδου 4 λίτρων  330 ΤΕΜΑΧΙΑ 4,8 1.584,00 

16 Υγρό πλυντηρίου πιάτων σε συσκευασία 4 
λίτρων  

10 ΤΕΜΑΧΙΑ 13 130,00 

17 Υγρό καθαρισμού πιάτων σε συσκευασία 4 
λίτρων  

10 ΤΕΜΑΧΙΑ 4,5 45,00 

18 Υγρό καθαρισμού τζαμιών σε συσκευασία 4 
λίτρων  

80 ΤΕΜΑΧΙΑ 4 320,00 

19 Υγρό για εντός της τουαλέτας σε συσκευασία 
750 ml   ( παπί)  

250 ΤΕΜΑΧΙΑ 2 500,00 

20 Χλωρίνη παχύρευστη  4 λίτρων  300 ΤΕΜΑΧΙΑ 3,9 1.170,00 

Σύνολο 6.301,20 
ΦΠΑ 1.449,28 

Γενικό Σύνολο 7.750,48 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ 2Γ' ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 
Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ  
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1 Μωρομάντηλα υπο-αλλεργικό προϊον  100% 

σε συσκευασία  των 70 φύλλων 
34 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,6 54,40 

2 Απορροφητικές πετσέτες  τύπου WETTEX σε 
ρολό με χωρισμένα κομμάτια μήκους 14 
περίπου μ το ρολό  

200 ΤΕΜΑΧΙΑ 12 2.400,00 

3 Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας 
επαγγελματική  400 gr  

100 ΤΕΜΑΧΙΑ 3 300,00 

4  Ανταλλακτικό Σφουγγαρίστρας  τύπου wettex 33 ΤΕΜΑΧΙΑ 5 165,00 

5 Ανταλλακτικό σκούπας με πλαστική τρίχα 
κοντή και μεγάλη  

33 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,5 82,50 

6 Γάντια λάτεξ μιας χρήσης σε συσκευασία των 
100 τεμαχίων  

33 ΤΕΜΑΧΙΑ 5 165,00 
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7 Γάντια πλαστικά σε 3 μεγέθη ( S.M.L) 
κουζίνας με επένδυση  

100 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,6 160,00 

8 Γάντια από πλαστικό διαφανές μιας χρήσεως 
σε συσκευασία των 100 τεμαχίων  

99 ΤΕΜΑΧΙΑ 1 99,00 

9 Δοχεία τουαλέτας  πλαστικά 25 λίτρων   12 ΤΕΜΑΧΙΑ 7 84,00 

10 Κάδοι απορριμμάτων πλαστικοί με 
ποδοδιακόπτη χωρητικότητας 10 λίτρων  

12 ΤΕΜΑΧΙΑ 6,8 81,60 

11 Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός με 
στίφτη    

15 ΤΕΜΑΧΙΑ 3,8 57,00 

12 Κουβάς επαγγελματικός τροχίλατος ( με 2 
κουβάδες πλαστικούς ) στίφτη και κοντάρι με 
μεταλικό σκελετό  

1 ΤΕΜΑΧΙΑ 110 110,00 

13 Κουβάς πλαστικός απλός   15 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,8 42,00 
14 Κουβάς  πλαστικός 25 λίτρων  για καρότσι  5 ΤΕΜΑΧΙΑ 12 60,00 

15 Καρότσι  επαγγελματικού τύπου 
χωρητικότητας 25 λίτρων  

5 ΤΕΜΑΧΙΑ 80 400,00 

16 Κατσαριδοκτόνο ενισχυμένο 350  ml  Α  ́
ποιότητας 

20 ΤΕΜΑΧΙΑ 4 80,00 

17 Καλαθάκια απορριμμάτων πλαστικά  25 
περίπου  εκατοστών  

100 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,5 150,00 

18 Κεφαλή επαγγελματικής σφουγγαρίστρας                                      
(ανταλλακτικό )                                         

66 ΤΕΜΑΧΙΑ 4 264,00 

19 Κοντάρι  με  πάσο αλουμινίου   33 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,2 72,60 

20 Κοντάρι επαγγελματικό  αλουμινίου 140 εκ  
χωρίς πάσο  

33 ΤΕΜΑΧΙΑ 5,7 188,10 

21 Ξεσκονόπανο με μικροϊνες 40Χ40 εκατ. 330 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,5 825,00 

22 Ξεραχνιάστρα με μεταλλικό κοντάρι  10 ΤΕΜΑΧΙΑ 3,5 35,00 

23 Ξύστρα τζαμιών  10 ΤΕΜΑΧΙΑ 9 90,00 
24 Οινόπευμα Φωτιστικό συσκευασία 430 ml  

93οβαθμων  
50 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,2 110,00 

25 Πιγκάλ τουαλέτας πλαστικιά με βούρτσα 
κλειστό από πάνω  

12 ΤΕΜΑΧΙΑ 3,5 42,00 
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26 Ποδόμακρα - αντιολισθητικά βροχής 
διαστάσεων 60Χ40 

2 ΤΕΜΑΧΙΑ 25 50,00 

27 Ποντικοφάρμακο  ενισχυμένο 100 γρ 
Α΄ποιότητας  

2 ΤΕΜΑΧΙΑ 3,5 7,00 

28 Σκούπα με πλαστική τρίχα μακριά και μεγάλη 
(για το κοντάρι του Νο 99)  

50 ΤΕΜΑΧΙΑ 4,9 245,00 

29 Συσκευή για κρεμοσάπουνο  χωρητικότητας 
500 gr  

12 ΤΕΜΑΧΙΑ 20 240,00 

30 Συσκευή για χειροπετσέτες  12 ΤΕΜΑΧΙΑ 20 240,00 

31 Σφουγγαράκια κουζίνας με σύρμα  150 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,5 75,00 

32 Φαράσι πλαστικό  όρθιο με κοντάρι  βιδωτό  33 ΤΕΜΑΧΙΑ 4,5 148,50 

Σύνολο 7.122,70 
ΦΠΑ 1.638,22 

Γενικό Σύνολο 8.760,92 
 

ΟΜΑΔΑ 2Δ' ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ  
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1 Σακούλες ενισχυμένες μαύρες 65Χ85 εκ 
διπλοραμμένες χύμα/κιλό 

33 ΚΙΛΑ 1,7 56,10 

2 Σακούλες ενισχυμένες μαύρες 80Χ110 εκ 
διπλοραμμένες χύμα/κιλό 

165 ΚΙΛΑ 1,7 280,50 

3 Σακούλες ενισχυμένες με κορδόνι 52Χ78 εκ 
σε ρολό 20 τεμαχίων  

99 ΤΕΜΑΧΙΑ 1 99,00 

4 Σακούλες τσάντες πλαστικές  με χέρια 
μεσαίου μεγέθους  

33 ΚΙΛΑ 3 99,00 

5 Σακούλες για καλαθάκια γραφείου 50Χ50 εκ 
σε ρολό των 20 τεμαχίων  

350 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,7 245,00 

Σύνολο 779,60 
ΦΠΑ 179,31 

Γενικό Σύνολο 958,91 
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3. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

 
ΟΜΑΔΑ 3Α' ΧΑΡΤΙΚΑ 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ  
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Π
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1 Χαρτί υγείας οικιακό σε συσκευασία των 40 
τεμαχίων  

200 ΤΕΜΑΧΙΑ 12 2.400,00 

2 Χαρτί υγείας επαγγελματικό  συσκευασία των 
12 τεμαχίων 

100 ΤΕΜΑΧΙΑ 13 1.300,00 

3 Χαρτί κουζίνας  σε συσκευασία  των 6 
τεμαχίων  

30 ΤΕΜΑΧΙΑ 10,8 324,00 

4 Χειροπετσέτες σε συσκευασία πακέτου 
,διαστάσεις φύλλου 25Χ23cm , 4000 τεμαχίων 
(16 κουτιά των 250 τμχ) 

100 ΤΕΜΑΧΙΑ 18 1.800,00 

Σύνολο 5.824,00 
ΦΠΑ 1.339,52 

Γενικό Σύνολο 7.163,52 
 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ 3Β' ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ 
Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ  
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1 Απολυμαντικό επιφανειών  τύπου ντετόλ σε 
συσκευασία 4 λίτρων  

15 ΤΕΜΑΧΙΑ 15 225,00 

2 Απολυμαντικό χεριών σε συσκευασία 500 ml 
με αντλία 

30 ΤΕΜΑΧΙΑ 4 120,00 

3 Αποφρακτικό υγρό σε μπουκάλι  1λίτρου 15 ΤΕΜΑΧΙΑ 7 105,00 

4 Καθαριστικό ανοξείδωτων σε συσκευασία 500 
ml 

15 ΤΕΜΑΧΙΑ 4,7 70,50 

5 Καθαριστικό σκουριάς σε σπρέι 15 ΤΕΜΑΧΙΑ 3 45,00 

6 Καθαριστικό  δαπέδου για μάρμαρα 4 λίτρων 30 ΤΕΜΑΧΙΑ 10 300,00 
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7 Κεζάπ 450 γρ. περιεκτικότητα σε ΗCI 14-16% 30 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,45 13,50 

8 Κρέμα γενικού καθαρισμού τύπου JIF 
μπουκάλι 1 λίτρου 

45 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,5 112,50 

9 Κρεμοσάπουνο σε συσκευασία με αντλία 
300ml 

100 ΤΕΜΑΧΙΑ 1 100,00 

10 Κρεμοσάπουνο επαγγελματικό  σε 
συσκευασία 4 λίτρων 

45 ΤΕΜΑΧΙΑ 3,8 171,00 

11 Υγρό καθαρισμού δαπέδου 4 λίτρων 200 ΤΕΜΑΧΙΑ 4,8 960,00 

12 Υγρό καθαρισμού τζαμιών σε συσκευασία 4 
λίτρων 

45 ΤΕΜΑΧΙΑ 4 180,00 

13 Υγρό για εντός της τουαλέτας σε συσκευασία 
750 ml   ( παπί) 

400 ΤΕΜΑΧΙΑ 2 800,00 

14 Χλωρίνη παχύρευστη  4 λίτρων 200 ΤΕΜΑΧΙΑ 3,9 780,00 

Σύνολο 3.982,50 
ΦΠΑ 915,98 

Γενικό Σύνολο 4.898,48 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ 3Γ' ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 
Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ  
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1 Ποτήρια πλαστικά μεγάλα  σε συσκευασία  50 
τεμαχίων 

80 ΤΕΜΑΧΙΑ 1 80,00 

2 Μωρομάντηλα υπο-αλλεργικό προϊον  100% 
σε συσκευασία  των 70 φύλλων 

15 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,6 24,00 

3 Απορροφητικές πετσέτες  τύπου WETTEX σε 
ρολό με χωρισμένα κομμάτια μήκους 14 
περίπου μ το ρολό 

100 ΤΕΜΑΧΙΑ 12 1.200,00 

4 Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας 
ημιεπαγγελματική  300 gr 

6 ΤΕΜΑΧΙΑ 2 12,00 
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5 Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας 
επαγγελματική  400 gr 

50 ΤΕΜΑΧΙΑ 3 150,00 

6  Ανταλλακτικό Σφουγγαρίστρας  τύπου wettex 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 5 50,00 

7 Ανταλλακτικό σκούπας με πλαστική τρίχα 
κοντή και μεγάλη 

10 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,5 25,00 

8 Γάντια λάτεξ μιας χρήσης σε συσκευασία των 
100 τεμαχίων 

15 ΤΕΜΑΧΙΑ 5 75,00 

9 Γάντια πλαστικά σε 3 μεγέθη ( S.M.L) 
κουζίνας με επένδυση 

100 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,6 160,00 

10 Γάντια από πλαστικό διαφανές μιας χρήσεως 
σε συσκευασία των 100 τεμαχίων 

30 ΤΕΜΑΧΙΑ 1 30,00 

11 Εντομοκτόνο  οικιακής χρήσης άοσμο 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,5 25,00 

12 Δοχεία τουαλέτας  πλαστικά 25 λίτρων  5 ΤΕΜΑΧΙΑ 7 35,00 

13 Κάδοι απορριμμάτων πλαστικοί με 
ποδοδιακόπτη χωρητικότητας 10 λίτρων 

10 ΤΕΜΑΧΙΑ 6,8 68,00 

14 Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός με 
στίφτη   

10 ΤΕΜΑΧΙΑ 3,8 38,00 

15 Κουβάς πλαστικός απλός  8 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,8 22,40 
16 Καλαθάκια απορριμμάτων πλαστικά  25 

περίπου  εκατοστών 
45 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,5 67,50 

17 Κεφαλή επαγγελματικής σφουγγαρίστρας                                      
(ανταλλακτικό )                                        

15 ΤΕΜΑΧΙΑ 4 60,00 

18 Κοντάρι  με  πάσο αλουμινίου  15 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,2 33,00 

19 Κοντάρι επαγγελματικό  αλουμινίου 140 εκ  
χωρίς πάσο 

15 ΤΕΜΑΧΙΑ 5,7 85,50 

20 Ξεσκονόπανο με μικροϊνες 40Χ40 εκατ. 220 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,5 550,00 

21 Ξεραχνιάστρα με μεταλλικό κοντάρι 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 3,5 35,00 

22 Ξύστρα τζαμιών 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 9 90,00 
23 Οινόπευμα Φωτιστικό συσκευασία 430 ml  

93οβαθμων 
20 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,2 44,00 

24 Πιγκάλ τουαλέτας πλαστικιά με βούρτσα 
κλειστό από πάνω 

7 ΤΕΜΑΧΙΑ 3,5 24,50 
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25 Ποντικοφάρμακο  ενισχυμένο 100 γρ 
Α΄ποιότητας 

2 ΤΕΜΑΧΙΑ 3,5 7,00 

26 Σκούπα με πλαστική τρίχα μακριά και μεγαλη 
(για το κοντάρι του Νο 99) 

50 ΤΕΜΑΧΙΑ 4,9 245,00 

27 Συσκευή για κρεμοσάπουνο  χωρητικότητας 
500 gr 

7 ΤΕΜΑΧΙΑ 20 140,00 

28 Συσκευή για χειροπετσέτες 7 ΤΕΜΑΧΙΑ 20 140,00 

29 Σφουγγαράκια κουζίνας με σύρμα 80 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,5 40,00 

30 Υαλοκαθαριστήρας  ( για κοντάρι  πτυσόμενο 
Νο 102) 

2 ΤΕΜΑΧΙΑ 12 24,00 

31 Φαράσι πλαστικό  όρθιο με κοντάρι  βιδοτό 30 ΤΕΜΑΧΙΑ 4,5 135,00 

32 Φαράσι απλό από πλαστικό υλικό 15 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,8 12,00 

Σύνολο 3.726,90 
ΦΠΑ 857,19 

Γενικό Σύνολο 4.584,09 
 
 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ 3Δ' ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ  
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1 Σακούλες ενισχυμένες μαύρες 65Χ85 εκ 
διπλοραμμένες χύμα/κιλό 

15 ΚΙΛΑ 1,7 25,50 

2 Σακούλες ενισχυμένες μαύρες 80Χ110 εκ 
διπλοραμμένες χύμα/κιλό 

100 ΚΙΛΑ 1,7 170,00 

3 Σακούλες ενισχυμένες με κορδόνι 52Χ78 εκ 
σε ρολό 20 τεμαχίων 

45 ΤΕΜΑΧΙΑ 1 45,00 

4 Σακούλες τσάντες πλαστικές  με χέρια 
μεσαίου μεγέθους 

15 ΚΙΛΑ 3 45,00 

5 Σακούλες για καλαθάκια γραφείου 50Χ50 εκ 
σε ρολό των 20 τεμαχίων 

250 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,7 175,00 

Σύνολο 460,50 
ΦΠΑ 105,92 

Γενικό Σύνολο 566,42 
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4. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

 
ΟΜΑΔΑ 4Α' ΧΑΡΤΙΚΑ 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ  
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
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1 Τραπεζομάντηλα γκροφέ διαστάσεων 1χ1 μ 
σε κουτί των 200 τμχ  ή 1χ1,30μ σε κουτί των 
150 τεμαχίων 

10 ΤΕΜΑΧΙΑ 13 130,00 

2 Χαρτί υγείας οικιακό σε συσκευασία των 40 
τεμαχίων  

50 ΤΕΜΑΧΙΑ 12 600,00 

3 Χαρτί υγείας επαγγελματικό  συσκευασία των 
12 τεμαχίων  

50 ΤΕΜΑΧΙΑ 13 650,00 

4 Χαρτί κουζίνας  σε συσκευασία  των 6 
τεμαχίων   

30 ΤΕΜΑΧΙΑ 10,8 324,00 

5 Χαρτοβάμβακας σε συσκευασία 5 kg ,40 εκ χ 
60 εκ 

10 ΚΙΛΑ 15 150,00 

6 Χαρτομάντηλα  διαστάσεων 21χ21,6 
εκ.πακέτο των 80 τεμαχίων 

150 ΤΕΜΑΧΙΑ 1 150,00 

7 Χαρτοπετσέτες εστιατορίου συσκευασία  750  
τεμαχίων διαστάσεων 24χ24 εκ 

120 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,3 276,00 

8 Χειροπετσέτες σε συσκευασία πακέτου 
,διαστάσεις φύλλου 25Χ23cm , 4000 τεμαχίων 
( 16 κουτιά των 250 τμχ)  

15 ΤΕΜΑΧΙΑ 18 270,00 

Σύνολο 2.550,00 
ΦΠΑ 586,50 

Γενικό Σύνολο 3.136,50 
 
 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ 4Β' ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ 
Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ  
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1 Αλάτι πλυντηρίου σε συσκευασία 1,5 κιλού 60 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,5 150,00  

2 Απιονισμένο νερό ειδικό για ατμοσίδερα σε 
συσκευασία 4 λίτρων 

80 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,2 96,00  

3 Απολυμαντικό επιφανειών  τύπου ντετόλ σε 
συσκευασία 4 λίτρων   

10 ΤΕΜΑΧΙΑ 15 150,00  
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4 Απολυμαντικό χεριών σε συσκευασία 500 ml 
με αντλία 

30 ΤΕΜΑΧΙΑ 4 120,00  

5 Αποφρακτικό υγρό σε μπουκάλι  1λίτρου  20 ΤΕΜΑΧΙΑ 7 140,00  

6 Εκθαμβωτικό επαγγελματικών πλυντηρίων 
πιάτων σε συσκευασία  4 λίτρων   

20 ΤΕΜΑΧΙΑ 10 200,00  

7 Εντομοκτόνο  οικιακής χρήσης 300ml   30 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,5 75,00  

8 Καθαριστικό ανοξείδωτων σε συσκευασία 500 
ml 

20 ΤΕΜΑΧΙΑ 4,7 94,00  

9 Καθαριστικό  δαπέδου για μάρμαρα 4 λίτρων  30 ΤΕΜΑΧΙΑ 10 300,00  

10 Καθαριστικό χαλιών σε συσκευασία  1 λίτρου  20 ΤΕΜΑΧΙΑ 4,5 90,00  

11 Κρεμοσάπουνο σε συσκευασία με αντλία 
300ml 

150 ΤΕΜΑΧΙΑ 1 150,00  

12 Λευκαντικό  σε φακελάκια των 70 gr για μια 
πλύση 

200 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,6 120,00  

13 Μαλακτικό ρούχων  σε συσκευασία 4 λίτρων 30 ΤΕΜΑΧΙΑ 4,5 135,00  

14 Σκόνη πλυντηρίου πιάτων  1 κιλού  20 ΤΕΜΑΧΙΑ 5,5 110,00  

15 Σκόνη πλυντηρίου ρούχων  σε συσκευασία 6 
κιλών 

20 ΤΕΜΑΧΙΑ 8 160,00  

16 Ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων σε συσκευασία 
40 τεμαχίων  τύπου calgon 

30 ΤΕΜΑΧΙΑ 4,5 135,00  

17 Υγρό καθαρισμού αλάτων 4 λίτρων 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 7 140,00  

18 Υγρό αφαλατικό επαγγελματικού πλυντηρίου 
πιάτων 4 λίτρων  

10 ΤΕΜΑΧΙΑ 15 150,00  

19 Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων σε 
συσκευασία 2 λίτρων 

40 ΤΕΜΑΧΙΑ 7 280,00  

20 Υγρό καθαρισμού δαπέδου 4 λίτρων  40 ΤΕΜΑΧΙΑ 4,8 192,00  

21 Υγρό για τα λίπη  4 λίτρων 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 9 180,00  

22 Υγρό πλυντηρίου πιάτων σε συσκευασία 4 
λίτρων  

10 ΤΕΜΑΧΙΑ 13 130,00  

23 Υγρό καθαρισμού πιάτων σε συσκευασία 4 
λίτρων  

40 ΤΕΜΑΧΙΑ 4,5 180,00  
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24 Υγρό καθαρισμού τζαμιών σε συσκευασία 4 
λίτρων  

40 ΤΕΜΑΧΙΑ 4 160,00  

25 Υγρό για εντός της τουαλέτας σε συσκευασία 
750 ml   ( παπί)  

80 ΤΕΜΑΧΙΑ 2 160,00  

26 Χλωρίνη παχύρευστη με λεμόνι  1250 ml 100 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,1 210,00  

27 Χλωρίνη απλή σε συσκευασία 2 λίτρων με 
άρωμα λεμόνι 

150 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,8 270,00  

28 Χλωρίνη παχύρευστη  4 λίτρων  80 ΤΕΜΑΧΙΑ 3,9 312,00  

Σύνολο 4.589,00 
ΦΠΑ 1.055,47 

Γενικό Σύνολο 5.644,47 
 
 

ΟΜΑΔΑ 4Γ' ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 
Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ  
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1 Γάντια λάτεξ μιας χρήσης σε συσκευασία των 
100 τεμαχίων  

60 ΤΕΜΑΧΙΑ 5 300,00 

2 Γάντια πλαστικά σε 3 μεγέθη ( S.M.L) 
κουζίνας με επένδυση  

80 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,6 128,00 

3 Γάντια από πλαστικό διαφανές μιας χρήσεως 
σε συσκευασία των 100 τεμαχίων  

80 ΤΕΜΑΧΙΑ 1 80,00 

4 Γάντια φούρνου Βαμβακερά με επένδυση 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 18 180,00 

5 Δοχεία τουαλέτας  πλαστικά 25 λίτρων   20 ΤΕΜΑΧΙΑ 7 140,00 

6 Καλαθάκια απορριμμάτων πλαστικά  25 
περίπου  εκατοστών 

20 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,5 30,00 

7 Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός με 
στίφτη    

50 ΤΕΜΑΧΙΑ 3,8 190,00 

8 Κουβάς πλαστικός απλός   30 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,8 84,00 
9 Μωρομάντηλα υπο-αλλεργικό προϊον  100% 

σε συσκευασία  των 70 φύλλων 
100 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,6 160,00 

10 Ξεραχνιάστρα με μεταλλικό κοντάρι  20 ΤΕΜΑΧΙΑ 3,5 70,00 



60 

11 Οινόπευμα Φωτιστικό συσκευασία 430 ml  
93οβαθμων  

100 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,2 220,00 

12 Πιγκάλ τουαλέτας πλαστικιά με βούρτσα 
κλειστό από πάνω  

30 ΤΕΜΑΧΙΑ 3,5 105,00 

13 Ποδόμακρα - αντιολισθητικά βροχής 
διαστάσεων 60Χ40 

20 ΤΕΜΑΧΙΑ 25 500,00 

14 Σκούπα με πλαστική τρίχα μακριά και μεγαλη 
(για το κοντάρι του Νο 99)  

50 ΤΕΜΑΧΙΑ 4,9 245,00 

15 Σκούπα χόρτου  6 ραφών με κοντάρι   30 ΤΕΜΑΧΙΑ 4 120,00 

16 Συσκευή για γκαζάκι τύπου ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ 5 ΤΕΜΑΧΙΑ 40 200,00 

17 Σύρμα πιάτων  τύπου NANA'S 50 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,8 40,00 

18 Σύρμα χοντρό τριψίματος 100 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,3 30,00 
19 Σφουγγαράκια κουζίνας με σύρμα  100 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,5 50,00 

20 Φαράσι μεταλλικό 100 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,2 220,00 
21 Φαράσι απλό από πλαστικό υλικό 120 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,8 96,00 

Σύνολο 3.188,00 
ΦΠΑ 733,24 

Γενικό Σύνολο 3.921,24 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ 4Δ' ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ  
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1 Σακούλες ενισχυμένες μαύρες 65Χ85 εκ 
διπλοραμμένες χύμα/κιλό 

150 ΚΙΛΑ 1,7 255,00 

2 Σακούλες ενισχυμένες μαύρες 80Χ110 εκ 
διπλοραμμένες χύμα/κιλό 

150 ΚΙΛΑ 1,7 255,00 

3 Σακούλες ενισχυμένες με κορδόνι 52Χ78 εκ 
σε ρολό 20 τεμαχίων  

150 ΤΕΜΑΧΙΑ 1 150,00 

4 Σακούλες τσάντες πλαστικές  με χέρια 
μεσαίου μεγέθους  

100 ΚΙΛΑ 3 300,00 
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5 Σακούλες για καλαθάκια γραφείου 50Χ50 εκ 
σε ρολό των 20 τεμαχίων  

200 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,7 140,00 

Σύνολο 1.100,00 
ΦΠΑ 253,00 

Γενικό Σύνολο 1.353,00 
 
 
 

5. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

 
ΟΜΑΔΑ 5Α' ΧΑΡΤΙΚΑ 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ  
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
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1 Ρολό χαρτί κουζίνας 50 ΤΕΜΑΧΙΑ 10,8 540,00 
2 Χειροπετσέτες, συσκευασία πακέτου 

διαστάσεις φύλλου 25Χ23cm, 4000 τεμαχίων 
(16 κουτιά των 250 τμχ) 

28 ΤΕΜΑΧΙΑ 18 504,00 

3 Χαρτί υγείας οικιακό 5 ΤΕΜΑΧΙΑ  12 60,00 
4 Χαρτί υγείας επαγγελματικό 50 ΤΕΜΑΧΙΑ 13 650,00 
5 Χαρτομάντηλα  διαστάσεων 21χ21,6 15 ΤΕΜΑΧΙΑ 1 15,00 
6 Χαρτοπετσέτες εστιατορίου συσκευασία  750  

τεμαχίων διαστάσεων 24χ24 εκ  
5 ΤΕΜΑΧΙΑ  2,3 11,50 

Σύνολο 1.780,50 
ΦΠΑ 409,52 

Γενικό Σύνολο 2.190,02 
 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ 5Β' ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ 
Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ  
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1 Σκόνη πλυντηρίου ρούχων  σε συσκευασία 6 
κιλών   

3 ΤΕΜΑΧΙΑ 8 24,00 

2 Απολυμαντικό χεριών σε συσκευασία 500ml 
με αντλία 

30 ΤΕΜΑΧΙΑ 4 120,00 
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3 Κεζάπ 450 γρ. περιεκτικότητα σε ΗCI 14-16% 4 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,45 1,80 

4 Κρεμοσάπουνο επαγγελματικό  σε 
συσκευασία 4 λίτρων  

15 ΤΕΜΑΧΙΑ 3,8 57,00 

5 Υγρό Καθαρισμού δαπέδου 4 λίτρων  25 ΤΕΜΑΧΙΑ 4,8 120,00 

6 Υγρό καθαρισμού πιάτων σε συσκευασία 4 
λίτρων 

20 ΤΕΜΑΧΙΑ 4,5 90,00 

7 Υγρό καθαρισμού τζαμιών διαφανές σε 
συσκευασία 4 λίτρων  

25 ΤΕΜΑΧΙΑ 4 100,00 

8 Υγρό για εντός της τουαλέτας σε συσκευασία 
750 ml ( παπί)  

20 ΤΕΜΑΧΙΑ 2 40,00 

9 Χλωρίνη παχύρευστη  4 λίτρων  16 ΤΕΜΑΧΙΑ 3,9 62,40 

10 Χλωρίνη απλή σε συσκευασία 2 λίτρων με 
άρωμα λεμόνι  

10 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,8 18,00 

11 Χλωρίνη παχύρευστη με λεμόνι  1250 ml 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,1 21,00 

12 Υγρό πλυντηρίου πιάτων σε συσκευασία 4 
λίτρων  

5 ΤΕΜΑΧΙΑ 13 65,00 

13 Υγρό για τα λίπη  4 λίτρων   1 ΤΕΜΑΧΙΑ 9 9,00 

14 Υγρό αλάτων 4 λίτρων  2 ΤΕΜΑΧΙΑ 7 14,00 
15 Αποσκληρυντικό πλυντηρίου ρούχων σε 

ταμπλέτες συσκευασίας 50 τεμαχίων    
1 ΤΕΜΑΧΙΑ 5 5,00 

16 Αποφρακτικό υγρό σε μπουκάλι 1 λίτρου 2 ΤΕΜΑΧΙΑ 7 14,00 

17 Εκθαμβωτικό επαγγελματικών πλυντηρίων 
πιάτων σε συσκευασία  4 λίτρων   

1 ΤΕΜΑΧΙΑ 10 10,00 

18 Καθαριστικό ανοξείδωτων σε συσκευασία 500 
ml    

1 ΤΕΜΑΧΙΑ 4,7 4,70 

19 Καθαριστικό σκουριάς  1 ΤΕΜΑΧΙΑ 3 3,00 
20 Καθαριστικό χαλιών σε συσκευασία  1 λίτρου  2 ΤΕΜΑΧΙΑ 4,5 9,00 

21 Κρέμα γενικού καθαρισμού τύπου JIF 
μπουκάλι 1 λίτρου  

2 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,5 5,00 

22 Κρεμοσάπουνο σε συσκευασία με  αντλία των 
300ml 

14 ΤΕΜΑΧΙΑ 1 14,00 
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23 Μαλακτικό ρούχων 4 λίτρων  2 ΤΕΜΑΧΙΑ 4,5 9,00 

24 Ταμπλέτες  πλυντηρίου πιάτων σε συσκευασία 
40 τεμαχίων  τύπου calgon  

8 ΤΕΜΑΧΙΑ 4,5 36,00 

Σύνολο 851,90 
ΦΠΑ 195,94 

Γενικό Σύνολο 1.047,84 
 
 

ΟΜΑΔΑ 5Γ' ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 
Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ  
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1 Αλουμινόχαρτο σε ρολό 100  μέτρων  10 ΤΕΜΑΧΙΑ  6 60,00 

2 Αποσμητικό χώρου σε σπρέι 300 ml  5 ΤΕΜΑΧΙΑ  1,8 9,00 

3 Βαφές αυγών  5 ΤΕΜΑΧΙΑ  1,2 6,00 
4 Γκαζάκια υγραερίου 10 ΤΕΜΑΧΙΑ  1 10,00 
5 Λαδόκολλα ψησίματος   5 ΤΕΜΑΧΙΑ  1,5 7,50 
6 Καλαμάκια σπαστά 1000 τεμαχίων  10 ΤΕΜΑΧΙΑ 3,8 38,00 

7 Μανταλάκια  2 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,9 1,80 
8 Μεμβράνη  20 μέτεων και 30 εκατοστών    3 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,2 3,60 

9 Μωρομάντηλα υπο-αλλεργικό προϊον  100% 
σε συσκευασία  των 70 φύλλων 

50 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,6 80,00 

10 Ξυλάκια για σουβλάκια  5 ΤΕΜΑΧΙΑ 3 15,00 
11 Οδοντογλυφίδες σε κουτί των 1000 τεμαχίων   5 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,9 4,50 

12 Εντομοκτόνο  οικιακής χρήσης 300ml για 
ιπτάμενα 

6 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,5 15,00 

13 Κατσαριδοκτόνο 2 ΤΕΜΑΧΙΑ 4 8,00 
14 Οινόπνευμα Φωτιστικό 5 ΤΕΜΑΧΙΑ  2,2 11,00 
15 Ανταλλακτικό σκούπας 2 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,5 5,00 
16 Ανταλλακτικό σκούπας  2 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,5 5,00 
17 Κουβάς πλαστικός απλός  2 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,8 5,60 
18 Βούρτσες με κοντάρι  ξύλινο ή μεταλλικό και 

σκληρό πέλμα για καθαρισμό χαλιών  
2 ΤΕΜΑΧΙΑ 4 8,00 

19 Γάντια λάτεξ μιας χρήσης σε συσκευασία των 
100 τεμαχίων  

20 ΤΕΜΑΧΙΑ 5 100,00 
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20 Γάντια από πλαστικό διαφανές μιας χρήσεως 
σε συσκευασία των 100 τεμαχίων  

10 ΤΕΜΑΧΙΑ 1 10,00 

21 Γάντια πλαστικά σε 3 μεγέθη ( S.M.L) 
κουζίνας με επένδυση  

10 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,6 16,00 

22 Φίλτρα καφετιέρας σε συσκευασία  100 
τεμαχίων 

5 ΤΕΜΑΧΙΑ  2 10,00 

23 Ξεραχνιάστρα με μεταλλικό κοντάρι  2 ΤΕΜΑΧΙΑ 3,5 7,00 

24 Σκούπα με πλαστική τρίχα   3 ΤΕΜΑΧΙΑ 4,9 14,70 

25 Φαράσι απλό   5 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,8 4,00 
26 Σύρμα πιάτων  τύπου NANA'S 5 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,8 4,00 

27 Σύρμα χοντρό  9 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,3 2,70 
28 Σφουγγαράκια κουζίνας με σύρμα  24 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,5 12,00 

29 Πιάτα  πλαστικά μεσαία  μιας χρήσης σε 
συσκευασία 20 τεμαχίων  

10 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,9 9,00 

30 Πιάτα πλαστικά μεγάλα  μιας χρήσης σε 
συσκευασία 20 τεμαχιων  

10 ΤΕΜΑΧΙΑ 1 10,00 

31 Ποτήρια πλαστικά μικρά  σε συσκευασία  50 
τεμαχίων  

10 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,8 8,00 

32 Ποτήρια πλαστικά μεγάλα  σε συσκευασία  50 
τεμαχίων  

10 ΤΕΜΑΧΙΑ 1 10,00 

Σύνολο 510,40 
ΦΠΑ 117,39 

Γενικό Σύνολο 627,79 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ 5Δ' ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ  
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1 Σακούλες ενισχυμένες μαύρες 65Χ85  20 ΚΙΛΑ 1,7 34,00 

2 Σακούλες ενισχυμένες μαύρες 80Χ110  20 ΚΙΛΑ 1,7 34,00 

3 Σακούλες ενισχυμένες  70Χ95 σε ρολό των 10  
τεμαχίων  

20 ΤΕΜΑΧΙΑ  1,7 34,00 

4 Σακούλες για καλαθάκια γραφείου 50Χ50 εκ 
σε ρολό των 20 τεμαχίων  

100 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,7 70,00 
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5 Σακούλες ενισχυμένες με κορδόνι 52Χ78 εκ   350 ΤΕΜΑΧΙΑ 1 350,00 

6 Σακούλες ενισχυμένες με κορδόνι 85Χ110   200 ΤΕΜΑΧΙΑ  2 400,00 

Σύνολο 922,00 
ΦΠΑ 212,06 

Γενικό Σύνολο 1.134,06 
 
 
 
 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ      17 -03 -2016 
 

         Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                                                            Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

                                                                                 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
 
 
 
ΑΦΟΥΚΑΤΟΥΔΗ ΔΙΑΛΕΧΤΗ                                         ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
          ΓΕΩΠΟΝΟΣ  ΤΕ13                                                           ΓΕΩΠΟΝΟΣ  ΤΕ13 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                                    Αριθ. 
Μελέτης:17/2016            
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ                                                                              
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                      
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
 
                                             

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο προμήθειας 
 
 Αντικείμενο της παρούσης είναι η προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για 
την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ορεστιάδας και των Νομικών του Προσώπων 
(Ν.Π.Δ.Δ.) καθώς επίσης και ειδικά καθαριστικά-απολυμαντικά και χημικά για τα σφαγεία 
και το Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου, για το έτος 2016 και συγκεκριμένα:  

 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
 ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ( ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & Β’ 

ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ) 

 
 

Άρθρο 2- Ισχύουσες διατάξεις 
  

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις 
διατάξεις όπως αναφέρονται ανωτέρω (τεχνική έκθεση) στην παρούσα μελέτη. 
 
 

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας. 
 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί µε ανοιχτό ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό µε τους όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ορεστιάδας. 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι: 
 
α) η χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα των υπό προμήθεια προϊόντων.  
Κάθε προσφορά είναι απαραίτητο να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα είδη κάθε ομάδας. 
 
 

Άρθρο 4ο – Χρόνος και Τόπος Παράδοσης 
Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις 

προκύπτουσες ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. και κατόπιν ειδοποίησης 
του αρμόδιου φορέα για την υλοποίηση της σύμβασης. 
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί την υπηρεσία για την ακριβή ημερομηνία 
παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
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Η παράδοση των υλικών θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή και με δικά του μεταφορικά 
μέσα. 
Ο χρόνος ισχύος της παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται από την υπογραφή της 
σύμβασης και για ένα (1) έτος. 
Το σύνολο των ποσοτήτων και των ειδών δύναται να απορροφηθεί, εφ  ́όσον κριθεί αναγκαίο 
και απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. 
Τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών είναι: 

 Για τις προμήθειες του Δήμου και της ΔΗΚΕΠΑΟ η παράδοση θα γίνεται στις έδρες 
τους. 

 Για την Α’ Βάθμια Σχολική Επιτροπή οι καθ’ υπόδειξη χώροι των κτιρίων της Α’ 
Βάθμιας. 

 Για την Β’ Βάθμια Σχολική Επιτροπή οι καθ’ υπόδειξη χώροι των κτιρίων της Β’ 
Βάθμιας. 

 Για το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΚΠΑΑΑΔΟ) οι καθ’ υπόδειξη χώροι των κτιρίων των παιδικών 
σταθμών και των Κέντρων Σίτισης των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του 
Δήμου Ορεστιάδας. 
 

Άρθρο 5ο – Πληρωμή 
 Η πληρωμή του προμηθευτή γίνεται τμηματικά και στο 100% των τμηματικά 
προσκομιζόμενων τιμολογίων, μετά την παράδοση και την υπογραφή του σχετικού 
πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή και την έκδοση 
του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, αφού 
γίνουν και όλες οι από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις. 
Η έκδοση τιμολογίων για τα υπό προμήθεια είδη των ομάδων, θα γίνεται από τους 
προμηθευτές επί των σταθερών τιμών των ειδών, που υπέβαλλαν με την προσφορά τους. 
 

Άρθρο 6ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου 
 

Εφόσον, υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης 
της προμήθειας µμπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα µε τα άρθρα 33, 35 του 
ΕΚΠΟΤΑ.   

Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και συσκευασμένα ανάλογα χωρίς 
φθορές. 

 
Σε περίπτωση που τα υπό προμήθεια είδη παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη 

λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε µε τυχόν µμετάθεση και μέχρι λήξης του 
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις, επιβάλλονται 
εκτός των προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως 
εξής: 
 

α) Για την καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει 
το ½ του μέγιστου προβλεπόμενου σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις χρόνου παράτασης, 
2,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον 
υπολογισμό του μισού χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη 
ημέρα. 
 

β) Για την καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω χρονικό διάστημα 5% επί της 
συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της 
συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών χωρίς το ΦΠΑ. 
 

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να 
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υπογράψει τη σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή 
ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν.  
 

Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και 
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή 
αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στον προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 
παράτασης που του δόθηκε.  

 
                                        Άρθρο 7ο – Πλημμελής κατασκευή 

 
Εάν κατά την παραλαβή των υλικών, αυτά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, 

τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στον ΕΚΠΟΤΑ (άρθρα 28, 33, 35). 
 

Ο προμηθευτής θα εγγυάται ότι τα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα µε 
τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές , θα έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που 
προβλέπουν οι όροι αυτοί. 
 

Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι 
παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την 
υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας κάθε ποσότητα που 
προμήθευσε, μέσα σε δύο εργάσιμές (2) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των 
παραπάνω διαβεβαιώσεων. 
 

Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων ειδών και αποστολής 
στην Υπηρεσία των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον 
προμηθευτή. 
 

Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος µε την προμήθεια ακατάλληλων ειδών 
κηρύσσεται έκπτωτος, µε όλες τις νόμιμες συνέπειες. 

 
 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ      17 -03 -2016 
 

         Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                                                            Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

                                                                                 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
 
 
 
ΑΦΟΥΚΑΤΟΥΔΗ ΔΙΑΛΕΧΤΗ                                         ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
          ΓΕΩΠΟΝΟΣ  ΤΕ13                                                           ΓΕΩΠΟΝΟΣ  ΤΕ13 
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ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2016»  
                         
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

1. ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
 

ΟΜΑΔΑ 1Α' ΧΑΡΤΙΚΑ 
Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ  

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Π
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1 Ρολό χαρτί κουζίνας  σε συσκευασία  των 6 
τεμαχίων   

150 ΤΕΜΑΧΙΑ   

2 Χειροπετσέτες σε συσκευασία πακέτου, 
διαστάσεις φύλλου 25Χ23cm , 4000 
τεμαχίων   (16 κουτιά των 250 τμχ)  

38 ΤΕΜΑΧΙΑ   

3 Χαρτί υγείας οικιακό σε συσκευασία των 40 
τεμαχίων  

50 ΤΕΜΑΧΙΑ   

4 Χαρτί υγείας επαγγελματικό  συσκευασία 
των 12 τεμαχίων  

350 ΤΕΜΑΧΙΑ   

 
 
 
 
                                                                                                           Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2016»  
                         

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

1. ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
 

ΟΜΑΔΑ 1Β' ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ 
Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ  

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Π
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1 Σκόνη πλυντηρίου πιάτων  1 κιλού  4 ΤΕΜΑΧΙΑ   

2 Αλάτι πλυντηρίου πιάτων σε συσκευασία 1,5 
κιλού 

2 ΤΕΜΑΧΙΑ   

3 Απολυμαντικό χεριών σε συσκευασία 500 ml 
με αντλία 

10 ΤΕΜΑΧΙΑ   

4 Κεζάπ 450 γρ. περιεκτικότητα σε ΗCI 14-
16% 

50 ΤΕΜΑΧΙΑ   

5 Κρεμοσάπουνο επαγγελματικό  σε 
συσκευασία 4 λίτρων  

100 ΤΕΜΑΧΙΑ   

6 Υγρό καθαρισμού δαπέδου 4 λίτρων  120 ΤΕΜΑΧΙΑ   

7 Υγρό καθαρισμού πιάτων σε συσκευασία 4 
λίτρων  

20 ΤΕΜΑΧΙΑ   

8 Υγρό καθαρισμού τζαμιών σε συσκευασία 4 
λίτρων  

80 ΤΕΜΑΧΙΑ   

9 Υγρό για εντός της τουαλέτας σε συσκευασία 
750 ml   ( παπί)  

100 ΤΕΜΑΧΙΑ   

10 Χλωρίνη παχύρευστη  4 λίτρων  200 ΤΕΜΑΧΙΑ   

11 Χλωρίνη απλή σε συσκευασία 2 λίτρων με 
άρωμα λεμόνι 

20 ΤΕΜΑΧΙΑ   

 
 
                                                                                                       Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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                                                     ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2016»  
                         

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

1. ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
 

ΟΜΑΔΑ 1Γ'  ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 
Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ  

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Π
Ο

ΣΟ
Τ

Η
Τ

A
 

Μ
Ο

Ν
Α

ΔΑ
 

Μ
Ε

Τ
ΡΗ

ΣΗ
Σ 

Τ
ΙΜ

Η
 

Μ
Ο

Ν
Α

ΔΑ
Σ 

  Σ
Υ

Ν
Ο

Λ
Ο

 

1 Απορροφητικές πετσέτες  τύπου WETTEX 
σε ρολό με χωρισμένα κομμάτια μήκους 14 
περίπου μ το ρολό  

10 ΤΕΜΑΧΙΑ   

2 Εντομοκτόνο  οικιακής χρήσης 300ml   120 ΤΕΜΑΧΙΑ   

3 Κατσαριδοκτόνο ενισχυμένο 350  ml  Α  ́
ποιότητας 

10 ΤΕΜΑΧΙΑ   

4 Οινόπευμα Φωτιστικό συσκευασία 430 ml  
93οβαθμων  

30 ΤΕΜΑΧΙΑ   

5 Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας 
επαγγελματική  400 gr  

8 ΤΕΜΑΧΙΑ   

6 Κεφαλή επαγγελματικής σφουγγαρίστρας 4 ΤΕΜΑΧΙΑ   

7 Κοντάρι   10 ΤΕΜΑΧΙΑ   
8  Σκούπα με πλαστική τρίχα τύπου βεντάλια 10 ΤΕΜΑΧΙΑ   

9 Σκούπα χόρτου  6 ραφών με κοντάρι   400 ΤΕΜΑΧΙΑ   

10 Φαράσι πλαστικό  όρθιο με κοντάρι  βιδωτό  150 ΤΕΜΑΧΙΑ   

11 Καρότσι κουβάς σφουγγαρίσματος 
επαγγελματικού τύπου χωρητικότητας 25 
λίτρων  

2 ΤΕΜΑΧΙΑ   

12 Πιγκάλ τουαλέτας πλαστικιά με βούρτσα 
κλειστό από πάνω  

30 ΤΕΜΑΧΙΑ   

13 Σφουγγαράκια κουζίνας με σύρμα  150 ΤΕΜΑΧΙΑ   

 
 
                                                                                                       Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2016»  
                         

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

1. ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
 

ΟΜΑΔΑ 1Δ' ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ  

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
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1 Σακούλες ενισχυμένες μαύρες 70Χ105εκ. 
διπλοραμμένες χύμα /κιλό 

1.600 ΚΙΛΑ   

2 Σακούλες ενισχυμένες μαύρες 80Χ110 εκ 
διπλοραμμένες χύμα/κιλό 

3000 ΚΙΛΑ   

3 Σακούλες τσάντες πλαστικές  με χέρια 
νούμερο 60  

300 ΚΙΛΑ   

4 Σακούλες για καλαθάκια γραφείου 50Χ50 
εκ σε ρολό των 20 τεμαχίων  

2000 ΤΕΜΑΧΙΑ   

5 Σακούλες ενισχυμένες με κορδόνι 52Χ78 εκ 
σε ρολό 20 τεμαχίων  

1100 ΤΕΜΑΧΙΑ   

 
 
                                                                                                       Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2016»  
                         

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

1. ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
 

ΟΜΑΔΑ 1Ε' ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ -
ΟΧΗΜΑΤΩΝ- ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ ΓΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ 
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1 Ειδικό υγρό καθαριστικό για κάδους 
απορριμμάτων και οχημάτων. 

542 Κιλό   

2 Υποχλωριώδες νάτριο για σφαγεία. 2322 Κιλό   

3 Καθαριστικό απολυμαντικό 
τεταρτοταγή με έγκριση ΕΟΦ για 
σφαγεία 

360 Κιλό   

4 Αποφρακτικό σε λευκή σκόνη με 
κόκκους και μεταλλικά σφαιρίδια για 
σφαγεία 

146 Κιλό   

 
 
                                                                                                       Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2016»  
                         

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 
2. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
 

ΟΜΑΔΑ 2Α' ΧΑΡΤΙΚΑ 
Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ  
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1 Χαρτί υγείας οικιακό σε συσκευασία των 40 
τεμαχίων  

300 ΤΕΜΑΧΙΑ   

2 Χαρτί υγείας επαγγελματικό  συσκευασία των 
12 τεμαχίων  

50 ΤΕΜΑΧΙΑ   

3 Χαρτί κουζίνας  σε συσκευασία  των 6 
τεμαχίων   

66 ΤΕΜΑΧΙΑ   

4 Χειροπετσέτες σε συσκευασία πακέτου, 
διαστάσεις φύλλου 25Χ23cm , 4000 τεμαχίων 
( 16 κουτιά των 250 τμχ)  

10 ΤΕΜΑΧΙΑ   

 
 
                                                                                                       Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2016»  
                         

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

2. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

 
ΟΜΑΔΑ 2Β' ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ  
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
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1 Αλάτι πλυντηρίου σε συσκευασία 1,5 κιλού 8 ΤΕΜΑΧΙΑ   

2 Υγρό αφαλατικό επαγγελματικού 
πλυντηρίου πιάτων 4 λίτρων  

8 ΤΕΜΑΧΙΑ   

3 Σκόνη πλυντηρίου πιάτων  1 κιλού  25 ΤΕΜΑΧΙΑ   
4 Απολυμαντικό επιφανειών  τύπου ντετόλ σε 

συσκευασία 4 λίτρων   
25 ΤΕΜΑΧΙΑ   

5 Απολυμαντικό χεριών σε συσκευασία 500 
ml με αντλία 

45 ΤΕΜΑΧΙΑ   

6 Αποφρακτικό υγρό σε μπουκάλι  1λίτρου  33 ΤΕΜΑΧΙΑ   

7 Καθαριστικό ανοξείδωτων σε συσκευασία 
500 ml 

25 ΤΕΜΑΧΙΑ   

8 Καθαριστικό σκουριάς σε σπρέι  20 ΤΕΜΑΧΙΑ   
9 Καθαριστικό  δαπέδου για μάρμαρα 4 

λίτρων  
50 ΤΕΜΑΧΙΑ   

10 Καθαριστικό χαλιών σε συσκευασία  1 
λίτρου  

12 ΤΕΜΑΧΙΑ   

11 Κεζάπ 450 γρ. περιεκτικότητα σε ΗCI 14-
16% 

66 ΤΕΜΑΧΙΑ   

12 Κρέμα γενικού καθαρισμού τύπου JIF 
μπουκάλι 1 λίτρου 

99 ΤΕΜΑΧΙΑ   

13 Κρεμοσάπουνο σε συσκευασία με αντλία 
300ml 

100 ΤΕΜΑΧΙΑ   

14 Κρεμοσάπουνο επαγγελματικό  σε 
συσκευασία 4 λίτρων  

100 ΤΕΜΑΧΙΑ   

15 Υγρό καθαρισμού δαπέδου 4 λίτρων  330 ΤΕΜΑΧΙΑ   
16 Υγρό πλυντηρίου πιάτων σε συσκευασία 4 

λίτρων  
10 ΤΕΜΑΧΙΑ   
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17 Υγρό καθαρισμού πιάτων σε συσκευασία 4 
λίτρων  

10 ΤΕΜΑΧΙΑ   

18 Υγρό καθαρισμού τζαμιών σε συσκευασία 4 
λίτρων  

80 ΤΕΜΑΧΙΑ   

19 Υγρό για εντός της τουαλέτας σε 
συσκευασία 750 ml   ( παπί)  

250 ΤΕΜΑΧΙΑ   

20 Χλωρίνη παχύρευστη  4 λίτρων  300 ΤΕΜΑΧΙΑ   

 
                                                                                                       Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



77 

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2016»  
                         

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

2. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

 
ΟΜΑΔΑ 2Γ' ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ  
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Π
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1 Μωρομάντηλα υπο-αλλεργικό προϊον  100% 
σε συσκευασία  των 70 φύλλων 

34 ΤΕΜΑΧΙΑ   

2 Απορροφητικές πετσέτες  τύπου WETTEX σε 
ρολό με χωρισμένα κομμάτια μήκους 14 
περίπου μ το ρολό  

200 ΤΕΜΑΧΙΑ   

3 Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας 
επαγγελματική  400 gr  

100 ΤΕΜΑΧΙΑ   

4  Ανταλλακτικό Σφουγγαρίστρας  τύπου wettex 33 ΤΕΜΑΧΙΑ   

5 Ανταλλακτικό σκούπας με πλαστική τρίχα 
κοντή και μεγάλη  

33 ΤΕΜΑΧΙΑ   

6 Γάντια λάτεξ μιας χρήσης σε συσκευασία των 
100 τεμαχίων  

33 ΤΕΜΑΧΙΑ   

7 Γάντια πλαστικά σε 3 μεγέθη ( S.M.L) 
κουζίνας με επένδυση  

100 ΤΕΜΑΧΙΑ   

8 Γάντια από πλαστικό διαφανές μιας χρήσεως 
σε συσκευασία των 100 τεμαχίων  

99 ΤΕΜΑΧΙΑ   

9 Δοχεία τουαλέτας  πλαστικά 25 λίτρων   12 ΤΕΜΑΧΙΑ   

10 Κάδοι απορριμμάτων πλαστικοί με 
ποδοδιακόπτη χωρητικότητας 10 λίτρων  

12 ΤΕΜΑΧΙΑ   

11 Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός με 
στίφτη    

15 ΤΕΜΑΧΙΑ   

12 Κουβάς επαγγελματικός τροχίλατος ( με 2 
κουβάδες πλαστικούς ) στίφτη και κοντάρι με 
μεταλικό σκελετό  

1 ΤΕΜΑΧΙΑ   

 
13 

 
Κουβάς πλαστικός απλός   

 
15 

 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

  

 
14 

 
Κουβάς  πλαστικός 25 λίτρων  για καρότσι  

 
5 

 
ΤΕΜΑΧΙΑ 
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15 Καρότσι  επαγγελματικού τύπου 
χωρητικότητας 25 λίτρων  

5 ΤΕΜΑΧΙΑ   

16 Κατσαριδοκτόνο ενισχυμένο 350  ml  Α  ́
ποιότητας 

20 ΤΕΜΑΧΙΑ   

17 Καλαθάκια απορριμμάτων πλαστικά  25 
περίπου  εκατοστών  

100 ΤΕΜΑΧΙΑ   

18 Κεφαλή επαγγελματικής σφουγγαρίστρας                                      
(ανταλλακτικό )                                         

66 ΤΕΜΑΧΙΑ   

19 Κοντάρι  με  πάσο αλουμινίου   33 ΤΕΜΑΧΙΑ   

20 Κοντάρι επαγγελματικό  αλουμινίου 140 εκ  
χωρίς πάσο  

33 ΤΕΜΑΧΙΑ   

21 Ξεσκονόπανο με μικροϊνες 40Χ40 εκατ. 330 ΤΕΜΑΧΙΑ   
22 Ξεραχνιάστρα με μεταλλικό κοντάρι  10 ΤΕΜΑΧΙΑ   

 
23 

 
Ξύστρα τζαμιών  

 
10 

 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

  

24 Οινόπευμα Φωτιστικό συσκευασία 430 ml  
93οβαθμων  

50 ΤΕΜΑΧΙΑ   

25 Πιγκάλ τουαλέτας πλαστικιά με βούρτσα 
κλειστό από πάνω  

12 ΤΕΜΑΧΙΑ   

26 Ποδόμακρα - αντιολισθητικά βροχής 
διαστάσεων 60Χ40 

2 ΤΕΜΑΧΙΑ   

27 Ποντικοφάρμακο  ενισχυμένο 100 γρ 
Α΄ποιότητας  

2 ΤΕΜΑΧΙΑ   

28 Σκούπα με πλαστική τρίχα μακριά και μεγάλη 
(για το κοντάρι του Νο 99)  

50 ΤΕΜΑΧΙΑ   

29 Συσκευή για κρεμοσάπουνο  χωρητικότητας 
500 gr  

12 ΤΕΜΑΧΙΑ   

30 Συσκευή για χειροπετσέτες  12 ΤΕΜΑΧΙΑ   

31 Σφουγγαράκια κουζίνας με σύρμα  150 ΤΕΜΑΧΙΑ   

32 Φαράσι πλαστικό  όρθιο με κοντάρι  βιδωτό  33 ΤΕΜΑΧΙΑ   

 
 
                                                                                                       Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2016»  
                         

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

2. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

 
ΟΜΑΔΑ 2Δ' ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ  
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Π
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1 Σακούλες ενισχυμένες μαύρες 65Χ85 εκ 
διπλοραμμένες χύμα/κιλό 

33 ΚΙΛΑ   

2 Σακούλες ενισχυμένες μαύρες 80Χ110 εκ 
διπλοραμμένες χύμα/κιλό 

165 ΚΙΛΑ   

3 Σακούλες ενισχυμένες με κορδόνι 52Χ78 εκ 
σε ρολό 20 τεμαχίων  

99 ΤΕΜΑΧΙΑ   

4 Σακούλες τσάντες πλαστικές  με χέρια 
μεσαίου μεγέθους  

33 ΚΙΛΑ   

5 Σακούλες για καλαθάκια γραφείου 50Χ50 
εκ σε ρολό των 20 τεμαχίων  

350 ΤΕΜΑΧΙΑ   

 
 
                                                                                                       Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2016»  
                         

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

3. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

 
                                                                

ΟΜΑΔΑ 3Α' ΧΑΡΤΙΚΑ 
Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ  

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Π
Ο

ΣΟ
Τ

Η
Τ

A
  

Μ
Ο

Ν
Α

ΔΑ
 

Μ
Ε

Τ
ΡΗ

ΣΗ
Σ 

 

Τ
ΙΜ

Η
 

Μ
Ο

Ν
Α

ΔΑ
Σ 

  Σ
Υ

Ν
Ο

Λ
Ο

 

1 Χαρτί υγείας οικιακό σε συσκευασία των 40 
τεμαχίων  

200 ΤΕΜΑΧΙΑ   

2 Χαρτί υγείας επαγγελματικό  συσκευασία 
των 12 τεμαχίων 

100 ΤΕΜΑΧΙΑ   

3 Χαρτί κουζίνας  σε συσκευασία  των 6 
τεμαχίων  

30 ΤΕΜΑΧΙΑ   

4 Χειροπετσέτες σε συσκευασία πακέτου 
,διαστάσεις φύλλου 25Χ23cm , 4000 
τεμαχίων (16 κουτιά των 250 τμχ) 

100 ΤΕΜΑΧΙΑ   

                                         
                                                                                       Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2016»  
                         

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

3. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

 
                                                                

ΟΜΑΔΑ 3Β' ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ 
Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ  

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Π
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1 Απολυμαντικό επιφανειών  τύπου ντετόλ 
σε συσκευασία 4 λίτρων  

15 ΤΕΜΑΧΙΑ   

2 Απολυμαντικό χεριών σε συσκευασία 500 
ml με αντλία 

30 ΤΕΜΑΧΙΑ   

3 Αποφρακτικό υγρό σε μπουκάλι  1λίτρου 15 ΤΕΜΑΧΙΑ   
4 Καθαριστικό ανοξείδωτων σε συσκευασία 

500 ml 
15 ΤΕΜΑΧΙΑ   

5 Καθαριστικό σκουριάς σε σπρέι 15 ΤΕΜΑΧΙΑ   
6 Καθαριστικό  δαπέδου για μάρμαρα 4 

λίτρων 
30 ΤΕΜΑΧΙΑ   

7 Κεζάπ 450 γρ. περιεκτικότητα σε ΗCI 14-
16% 

30 ΤΕΜΑΧΙΑ   

8 Κρέμα γενικού καθαρισμού τύπου JIF 
μπουκάλι 1 λίτρου 

45 ΤΕΜΑΧΙΑ   

9 Κρεμοσάπουνο σε συσκευασία με αντλία 
300ml 

100 ΤΕΜΑΧΙΑ   

10 Κρεμοσάπουνο επαγγελματικό  σε 
συσκευασία 4 λίτρων 

45 ΤΕΜΑΧΙΑ   

11 Υγρό καθαρισμού δαπέδου 4 λίτρων 200 ΤΕΜΑΧΙΑ   

12 Υγρό καθαρισμού τζαμιών σε συσκευασία 
4 λίτρων 

45 ΤΕΜΑΧΙΑ   

13 Υγρό για εντός της τουαλέτας σε 
συσκευασία 750 ml   ( παπί) 

400 ΤΕΜΑΧΙΑ   

14 Χλωρίνη παχύρευστη  4 λίτρων 200 ΤΕΜΑΧΙΑ   

                                         
 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2016»  
                         

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

3. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

                                                               
ΟΜΑΔΑ 3Γ' ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ  
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Π
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1 Ποτήρια πλαστικά μεγάλα  σε 
συσκευασία  50 τεμαχίων 

80 ΤΕΜΑΧΙΑ  
 

 

2 Μωρομάντηλα υπο-αλλεργικό προϊον  
100% σε συσκευασία  των 70 φύλλων 

15 ΤΕΜΑΧΙΑ   

3 Απορροφητικές πετσέτες  τύπου 
WETTEX σε ρολό με χωρισμένα 
κομμάτια μήκους 14 περίπου μ το ρολό 

100 ΤΕΜΑΧΙΑ   

4 Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας 
ημιεπαγγελματική  300 gr 

6 ΤΕΜΑΧΙΑ   

5 Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας 
επαγγελματική  400 gr 

50 ΤΕΜΑΧΙΑ   

6  Ανταλλακτικό Σφουγγαρίστρας  τύπου 
wettex 

10 ΤΕΜΑΧΙΑ   

7 Ανταλλακτικό σκούπας με πλαστική 
τρίχα κοντή και μεγάλη 

10 ΤΕΜΑΧΙΑ   

8 Γάντια λάτεξ μιας χρήσης σε συσκευασία 
των 100 τεμαχίων 

15 ΤΕΜΑΧΙΑ   

9 Γάντια πλαστικά σε 3 μεγέθη ( S.M.L) 
κουζίνας με επένδυση 

100 ΤΕΜΑΧΙΑ   

10 Γάντια από πλαστικό διαφανές μιας 
χρήσεως σε συσκευασία των 100 
τεμαχίων 

30 ΤΕΜΑΧΙΑ   

 
11 

 
Εντομοκτόνο  οικιακής χρήσης άοσμο 

 
10 

 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

  

 
12 

 
Δοχεία τουαλέτας  πλαστικά 25 λίτρων  

 
5 

 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

  

13 Κάδοι απορριμμάτων πλαστικοί με 
ποδοδιακόπτη χωρητικότητας 10 λίτρων 

10 ΤΕΜΑΧΙΑ   

14 Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός με 
στίφτη   

10 ΤΕΜΑΧΙΑ   

 
15 

 
Κουβάς πλαστικός απλός  

 
8 

 
ΤΕΜΑΧΙΑ 
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16 Καλαθάκια απορριμμάτων πλαστικά  25 
περίπου  εκατοστών 

45 ΤΕΜΑΧΙΑ   

17 Κεφαλή επαγγελματικής 
σφουγγαρίστρας                                      
(ανταλλακτικό )                                        

15 ΤΕΜΑΧΙΑ   

 
18 

 
Κοντάρι  με  πάσο αλουμινίου  

 
15 

 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

  

19 Κοντάρι επαγγελματικό  αλουμινίου 140 
εκ  χωρίς πάσο 

15 ΤΕΜΑΧΙΑ   

 
20 

 
Ξεσκονόπανο με μικροϊνες 40Χ40 εκατ. 

 
220 

 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

  

 
21 

 
Ξεραχνιάστρα με μεταλλικό κοντάρι 

 
10 

 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

  

 
22 

 
Ξύστρα τζαμιών 

 
10 

 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

  

23 Οινόπευμα Φωτιστικό συσκευασία 430 
ml  93οβαθμων 

20 ΤΕΜΑΧΙΑ   

24 Πιγκάλ τουαλέτας πλαστικιά με βούρτσα 
κλειστό από πάνω 

7 ΤΕΜΑΧΙΑ   

25 Ποντικοφάρμακο  ενισχυμένο 100 γρ 
Α΄ποιότητας 

2 ΤΕΜΑΧΙΑ   

26 Σκούπα με πλαστική τρίχα μακριά και 
μεγαλη (για το κοντάρι του Νο 99) 

50 ΤΕΜΑΧΙΑ   

27 Συσκευή για κρεμοσάπουνο  
χωρητικότητας 500 gr 

7 ΤΕΜΑΧΙΑ   

 
28 

 
Συσκευή για χειροπετσέτες 

 
7 

 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

  

 
29 

 
Σφουγγαράκια κουζίνας με σύρμα 

 
80 

 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

  

30 Υαλοκαθαριστήρας  ( για κοντάρι  
πτυσόμενο Νο 102) 

2 ΤΕΜΑΧΙΑ   

31 Φαράσι πλαστικό  όρθιο με κοντάρι  
βιδοτό 

30 ΤΕΜΑΧΙΑ   

 
32 

 
Φαράσι απλό από πλαστικό υλικό 

 
15 

 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

  

                                         
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2016»  
                         

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

3. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

                                                               
ΟΜΑΔΑ 3Δ' ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ  
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
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1 Σακούλες ενισχυμένες μαύρες 65Χ85 εκ 
διπλοραμμένες χύμα/κιλό 

15 ΚΙΛΑ   

2 Σακούλες ενισχυμένες μαύρες 80Χ110 εκ 
διπλοραμμένες χύμα/κιλό 

100 ΚΙΛΑ   

3 Σακούλες ενισχυμένες με κορδόνι 52Χ78 
εκ σε ρολό 20 τεμαχίων 

45 ΤΕΜΑΧΙΑ   

4 Σακούλες τσάντες πλαστικές  με χέρια 
μεσαίου μεγέθους 

15 ΚΙΛΑ   

5 Σακούλες για καλαθάκια γραφείου 50Χ50 
εκ σε ρολό των 20 τεμαχίων 

250 ΤΕΜΑΧΙΑ   

                                         
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2016»  
                         

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
        

4. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
 

ΟΜΑΔΑ 4Α' ΧΑΡΤΙΚΑ 
Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ  

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Π
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1 Τραπεζομάντηλα γκροφέ διαστάσεων 1χ1 μ 
σε κουτί των 200 τμχ  ή 1χ1,30μ σε κουτί 
των 150 τεμαχίων 

10 ΤΕΜΑΧΙΑ   

2 Χαρτί υγείας οικιακό σε συσκευασία των 40 
τεμαχίων  

50 ΤΕΜΑΧΙΑ   

3 Χαρτί υγείας επαγγελματικό  συσκευασία 
των 12 τεμαχίων  

50 ΤΕΜΑΧΙΑ   

4 Χαρτί κουζίνας  σε συσκευασία  των 6 
τεμαχίων   

30 ΤΕΜΑΧΙΑ   

5 Χαρτοβάμβακας σε συσκευασία 5 kg ,40 εκ 
χ 60 εκ 

10 ΚΙΛΑ   

6 Χαρτομάντηλα  διαστάσεων 21χ21,6 
εκ.πακέτο των 80 τεμαχίων 

150 ΤΕΜΑΧΙΑ   

7 Χαρτοπετσέτες εστιατορίου συσκευασία  
750  τεμαχίων διαστάσεων 24χ24 εκ 

120 ΤΕΜΑΧΙΑ   

8 Χειροπετσέτες σε συσκευασία πακέτου 
,διαστάσεις φύλλου 25Χ23cm , 4000 
τεμαχίων ( 16 κουτιά των 250 τμχ)  

15 ΤΕΜΑΧΙΑ   

 
                                         
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2016»  
                         

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
        

4. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
 
ΟΜΑΔΑ 4Β' ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ  
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Π
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1 Αλάτι πλυντηρίου σε συσκευασία 1,5 
κιλού 

60 ΤΕΜΑΧΙΑ   

2 Απιονισμένο νερό ειδικό για ατμοσίδερα 
σε συσκευασία 4 λίτρων 

80 ΤΕΜΑΧΙΑ   

3 Απολυμαντικό επιφανειών  τύπου ντετόλ 
σε συσκευασία 4 λίτρων   

10 ΤΕΜΑΧΙΑ   

4 Απολυμαντικό χεριών σε συσκευασία 500 
ml με αντλία 

30 ΤΕΜΑΧΙΑ   

5 Αποφρακτικό υγρό σε μπουκάλι  1λίτρου  20 ΤΕΜΑΧΙΑ   
6 Εκθαμβωτικό επαγγελματικών πλυντηρίων 

πιάτων σε συσκευασία  4 λίτρων   
20 ΤΕΜΑΧΙΑ   

7 Εντομοκτόνο  οικιακής χρήσης 300ml   30 ΤΕΜΑΧΙΑ   
8 Καθαριστικό ανοξείδωτων σε συσκευασία 

500 ml 
20 ΤΕΜΑΧΙΑ   

9 Καθαριστικό  δαπέδου για μάρμαρα 4 
λίτρων  

30 ΤΕΜΑΧΙΑ   

10 Καθαριστικό χαλιών σε συσκευασία  1 
λίτρου  

20 ΤΕΜΑΧΙΑ   

11 Κρεμοσάπουνο σε συσκευασία με αντλία 
300ml 

150 ΤΕΜΑΧΙΑ   

12 Λευκαντικό  σε φακελάκια των 70 gr για 
μια πλύση 

200 ΤΕΜΑΧΙΑ   

13 Μαλακτικό ρούχων  σε συσκευασία 4 
λίτρων 

30 ΤΕΜΑΧΙΑ   

14 Σκόνη πλυντηρίου πιάτων  1 κιλού  20 ΤΕΜΑΧΙΑ   
15 Σκόνη πλυντηρίου ρούχων  σε συσκευασία 

6 κιλών 
20 ΤΕΜΑΧΙΑ   

16 Ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων σε 
συσκευασία 40 τεμαχίων  τύπου calgon 

30 ΤΕΜΑΧΙΑ   
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17 Υγρό καθαρισμού αλάτων 4 λίτρων 20 ΤΕΜΑΧΙΑ   

18 Υγρό αφαλατικό επαγγελματικού 
πλυντηρίου πιάτων 4 λίτρων  

10 ΤΕΜΑΧΙΑ   

19 Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων 
σε συσκευασία 2 λίτρων 

40 ΤΕΜΑΧΙΑ   

20 Υγρό καθαρισμού δαπέδου 4 λίτρων  40 ΤΕΜΑΧΙΑ   
21 Υγρό για τα λίπη  4 λίτρων 20 ΤΕΜΑΧΙΑ   
22 Υγρό πλυντηρίου πιάτων σε συσκευασία 4 

λίτρων  
10 ΤΕΜΑΧΙΑ   

23 Υγρό καθαρισμού πιάτων σε συσκευασία 
4 λίτρων  

40 ΤΕΜΑΧΙΑ   

24 Υγρό καθαρισμού τζαμιών σε συσκευασία 
4 λίτρων  

40 ΤΕΜΑΧΙΑ   

25 Υγρό για εντός της τουαλέτας σε 
συσκευασία 750 ml   ( παπί)  

80 ΤΕΜΑΧΙΑ   

26 Χλωρίνη παχύρευστη με λεμόνι  1250 ml 100 ΤΕΜΑΧΙΑ   
27 Χλωρίνη απλή σε συσκευασία 2 λίτρων με 

άρωμα λεμόνι 
150 ΤΕΜΑΧΙΑ   

28 Χλωρίνη παχύρευστη  4 λίτρων  80 ΤΕΜΑΧΙΑ   

 
                                         
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2016»  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
      

4. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
ΟΜΑΔΑ 4Γ' ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ  
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Π
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1 Γάντια λάτεξ μιας χρήσης σε συσκευασία 
των 100 τεμαχίων  

60 ΤΕΜΑΧΙΑ   

2 Γάντια πλαστικά σε 3 μεγέθη ( S.M.L) 
κουζίνας με επένδυση  

80 ΤΕΜΑΧΙΑ   

3 Γάντια από πλαστικό διαφανές μιας 
χρήσεως σε συσκευασία των 100 τεμαχίων  

80 ΤΕΜΑΧΙΑ   

4 Γάντια φούρνου Βαμβακερά με επένδυση 10 ΤΕΜΑΧΙΑ   
5 Δοχεία τουαλέτας  πλαστικά 25 λίτρων   20 ΤΕΜΑΧΙΑ   
6 Καλαθάκια απορριμμάτων πλαστικά  25 

περίπου  εκατοστών 
20 ΤΕΜΑΧΙΑ   

7 Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός με 
στίφτη    

50 ΤΕΜΑΧΙΑ   

 
8 

 
Κουβάς πλαστικός απλός   

 
30 

 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

  

9 Μωρομάντηλα υπο-αλλεργικό προϊον  100% 
σε συσκευασία  των 70 φύλλων 

100 ΤΕΜΑΧΙΑ   

 
10 

 
Ξεραχνιάστρα με μεταλλικό κοντάρι  

 
20 

 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

  

11 Οινόπευμα Φωτιστικό συσκευασία 430 ml  
93οβαθμων  

100 ΤΕΜΑΧΙΑ   

12 Πιγκάλ τουαλέτας πλαστικιά με βούρτσα 
κλειστό από πάνω  

30 ΤΕΜΑΧΙΑ   

13 Ποδόμακρα - αντιολισθητικά βροχής 
διαστάσεων 60Χ40 

20 ΤΕΜΑΧΙΑ   

14 Σκούπα με πλαστική τρίχα μακριά και 
μεγαλη (για το κοντάρι του Νο 99)  

50 ΤΕΜΑΧΙΑ   

 
15 

 
Σκούπα χόρτου  6 ραφών με κοντάρι   

 
30 

 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

  

 
16 

 
Συσκευή για γκαζάκι τύπου ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ 

 
5 

 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

  

 
17 

 
Σύρμα πιάτων  τύπου NANA'S 

 
50 

 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

  

 
18 

 
Σύρμα χοντρό τριψίματος 

 
100 

 
ΤΕΜΑΧΙΑ 
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19 Σφουγγαράκια κουζίνας με σύρμα  100 ΤΕΜΑΧΙΑ 
 

20 
 
Φαράσι μεταλλικό 

 
100 

 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

  

 
21 

 
Φαράσι απλό από πλαστικό υλικό 

 
120 

 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

  

 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2016»  
                         

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
        

4. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
 

ΟΜΑΔΑ 4Δ' ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ  

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Π

Ο
ΣΟ

Τ
Η

Τ
A

  

Μ
Ο

Ν
Α

ΔΑ
 

Μ
Ε

Τ
ΡΗ

ΣΗ
Σ 

 

Τ
ΙΜ

Η
 

Μ
Ο

Ν
Α

ΔΑ
Σ 

  Σ
Υ

Ν
Ο

Λ
Ο

 

1 Σακούλες ενισχυμένες μαύρες 65Χ85 εκ 
διπλοραμμένες χύμα/κιλό 

150 ΚΙΛΑ   

2 Σακούλες ενισχυμένες μαύρες 80Χ110 
εκ διπλοραμμένες χύμα/κιλό 

150 ΚΙΛΑ   

3 Σακούλες ενισχυμένες με κορδόνι 52Χ78 
εκ σε ρολό 20 τεμαχίων  

150 ΤΕΜΑΧΙΑ   

4 Σακούλες τσάντες πλαστικές  με χέρια 
μεσαίου μεγέθους  

100 ΚΙΛΑ   

5 Σακούλες για καλαθάκια γραφείου 
50Χ50 εκ σε ρολό των 20 τεμαχίων  

200 ΤΕΜΑΧΙΑ   

 
                                         
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2016»  
                         

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
        

5. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
 

ΟΜΑΔΑ 5Α' ΧΑΡΤΙΚΑ 
Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ  

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Π
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1 

 
Ρολό χαρτί κουζίνας 

 
50 

 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

  

2 Χειροπετσέτες, συσκευασία πακέτου 
διαστάσεις φύλλου 25Χ23cm, 4000 
τεμαχίων (16 κουτιά των 250 τμχ) 

28 ΤΕΜΑΧΙΑ   

 
3 

 
Χαρτί υγείας οικιακό 

 
5 

 
ΤΕΜΑΧΙΑ  

  

 
4 

 
Χαρτί υγείας επαγγελματικό 

 
50 

 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

  

 
5 

 
Χαρτομάντηλα  διαστάσεων 21χ21,6 

 
15 

 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

  

6 Χαρτοπετσέτες εστιατορίου 
συσκευασία  750  τεμαχίων 
διαστάσεων 24χ24 εκ  

5 ΤΕΜΑΧΙΑ    

 
                                         
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2016»  
                         

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
        

5. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
 
ΟΜΑΔΑ 5Β' ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ  
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
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1 Σκόνη πλυντηρίου ρούχων  σε συσκευασία 
6 κιλών   

3 ΤΕΜΑΧΙΑ   

2 Απολυμαντικό χεριών σε συσκευασία 
500ml με αντλία 

30 ΤΕΜΑΧΙΑ   

3 Κεζάπ 450 γρ. περιεκτικότητα σε ΗCI 14-
16% 

4 ΤΕΜΑΧΙΑ   

4 Κρεμοσάπουνο επαγγελματικό  σε 
συσκευασία 4 λίτρων  

15 ΤΕΜΑΧΙΑ   

5 Υγρό Καθαρισμού δαπέδου 4 λίτρων  25 ΤΕΜΑΧΙΑ   

6 Υγρό καθαρισμού πιάτων σε συσκευασία 4 
λίτρων 

20 ΤΕΜΑΧΙΑ   

7 Υγρό καθαρισμού τζαμιών διαφανές σε 
συσκευασία 4 λίτρων  

25 ΤΕΜΑΧΙΑ   

8 Υγρό για εντός της τουαλέτας σε 
συσκευασία 750 ml ( παπί)  

20 ΤΕΜΑΧΙΑ   

9 Χλωρίνη παχύρευστη  4 λίτρων  16 ΤΕΜΑΧΙΑ   

10 Χλωρίνη απλή σε συσκευασία 2 λίτρων με 
άρωμα λεμόνι  

10 ΤΕΜΑΧΙΑ   

11 Χλωρίνη παχύρευστη με λεμόνι  1250 ml 10 ΤΕΜΑΧΙΑ   

12 Υγρό πλυντηρίου πιάτων σε συσκευασία 4 
λίτρων  

5 ΤΕΜΑΧΙΑ   

13 Υγρό για τα λίπη  4 λίτρων   1 ΤΕΜΑΧΙΑ   

 
14 

 
Υγρό αλάτων 4 λίτρων  

 
2 

 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

  

15 Αποσκληρυντικό πλυντηρίου ρούχων σε 
ταμπλέτες συσκευασίας 50 τεμαχίων    

1 ΤΕΜΑΧΙΑ   

16 Αποφρακτικό υγρό σε μπουκάλι 1 λίτρου 2 ΤΕΜΑΧΙΑ   
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17 Εκθαμβωτικό επαγγελματικών πλυντηρίων 
πιάτων σε συσκευασία  4 λίτρων   

1 ΤΕΜΑΧΙΑ   

18 Καθαριστικό ανοξείδωτων σε συσκευασία 
500 ml    

1 ΤΕΜΑΧΙΑ   

 
19 

 
Καθαριστικό σκουριάς  

 
1 

 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

  

20 Καθαριστικό χαλιών σε συσκευασία  1 
λίτρου  

2 ΤΕΜΑΧΙΑ   

21 Κρέμα γενικού καθαρισμού τύπου JIF 
μπουκάλι 1 λίτρου  

2 ΤΕΜΑΧΙΑ   

22 Κρεμοσάπουνο σε συσκευασία με  αντλία 
των 300ml 

14 ΤΕΜΑΧΙΑ   

23 Μαλακτικό ρούχων 4 λίτρων  2 ΤΕΜΑΧΙΑ   

24 Ταμπλέτες  πλυντηρίου πιάτων σε 
συσκευασία 40 τεμαχίων  τύπου calgon  

8 ΤΕΜΑΧΙΑ   

 
                                         
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2016»  
                         

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
        

5. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
 
ΟΜΑΔΑ 5Γ' ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ  
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
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1 Αλουμινόχαρτο σε ρολό 100  μέτρων  10 ΤΕΜΑΧΙΑ    

2 Αποσμητικό χώρου σε σπρέι 300 ml  5 ΤΕΜΑΧΙΑ    

 
3 

 
Βαφές αυγών  

 
5 

 
ΤΕΜΑΧΙΑ  

  

 
4 

 
Γκαζάκια υγραερίου 

 
10 

 
ΤΕΜΑΧΙΑ  

  

 
5 

 
Λαδόκολλα ψησίματος   

 
5 

 
ΤΕΜΑΧΙΑ  

  

 
6 

 
Καλαμάκια σπαστά 1000 τεμαχίων  

 
10 

 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

  

 
7 

 
Μανταλάκια  

 
2 

 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

  

8 Μεμβράνη  20 μέτεων και 30 εκατοστών    3 ΤΕΜΑΧΙΑ   

9 Μωρομάντηλα υπο-αλλεργικό προϊον  
100% σε συσκευασία  των 70 φύλλων 

50 ΤΕΜΑΧΙΑ   

 
10 

 
Ξυλάκια για σουβλάκια  

 
5 

 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

  

11 Οδοντογλυφίδες σε κουτί των 1000 
τεμαχίων   

5 ΤΕΜΑΧΙΑ   

12 Εντομοκτόνο  οικιακής χρήσης 300ml για 
ιπτάμενα 

6 ΤΕΜΑΧΙΑ   

 
13 

 
Κατσαριδοκτόνο 

 
2 

 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

  

 
14 

 
Οινόπνευμα Φωτιστικό 

 
5 

 
ΤΕΜΑΧΙΑ  

  

 
15 

 
Ανταλλακτικό σκούπας 

 
2 

 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

  

 
16 

 
Ανταλλακτικό σκούπας  

 
2 

 
ΤΕΜΑΧΙΑ 
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17 Κουβάς πλαστικός απλός  2 ΤΕΜΑΧΙΑ 
18 Βούρτσες με κοντάρι  ξύλινο ή μεταλλικό 

και σκληρό πέλμα για καθαρισμό χαλιών  
2 ΤΕΜΑΧΙΑ   

19 Γάντια λάτεξ μιας χρήσης σε συσκευασία 
των 100 τεμαχίων  

20 ΤΕΜΑΧΙΑ   

20 Γάντια από πλαστικό διαφανές μιας 
χρήσεως σε συσκευασία των 100 τεμαχίων  

10 ΤΕΜΑΧΙΑ   

21 Γάντια πλαστικά σε 3 μεγέθη ( S.M.L) 
κουζίνας με επένδυση  

10 ΤΕΜΑΧΙΑ   

22 Φίλτρα καφετιέρας σε συσκευασία  100 
τεμαχίων 

5 ΤΕΜΑΧΙΑ    

23 Ξεραχνιάστρα με μεταλλικό κοντάρι  2 ΤΕΜΑΧΙΑ   

24 Σκούπα με πλαστική τρίχα   3 ΤΕΜΑΧΙΑ   

 
25 

 
Φαράσι απλό   

 
5 

 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

  

26 Σύρμα πιάτων  τύπου NANA'S 5 ΤΕΜΑΧΙΑ   

 
27 

 
Σύρμα χοντρό  

 
9 

 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

  

28 Σφουγγαράκια κουζίνας με σύρμα  24 ΤΕΜΑΧΙΑ   

29 Πιάτα  πλαστικά μεσαία  μιας χρήσης σε 
συσκευασία 20 τεμαχίων  

10 ΤΕΜΑΧΙΑ   

30 Πιάτα πλαστικά μεγάλα  μιας χρήσης σε 
συσκευασία 20 τεμαχιων  

10 ΤΕΜΑΧΙΑ   

31 Ποτήρια πλαστικά μικρά  σε συσκευασία  
50 τεμαχίων  

10 ΤΕΜΑΧΙΑ   

32 Ποτήρια πλαστικά μεγάλα  σε συσκευασία  
50 τεμαχίων  

10 ΤΕΜΑΧΙΑ   

 
                                         
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2016»  
                         

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
        

5. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
 

ΟΜΑΔΑ 5Δ' ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ  

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Π
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1 Σακούλες ενισχυμένες μαύρες 65Χ85  20 ΚΙΛΑ   

2 Σακούλες ενισχυμένες μαύρες 80Χ110  20 ΚΙΛΑ   

3 Σακούλες ενισχυμένες  70Χ95 σε ρολό 
των 10  τεμαχίων  

20 ΤΕΜΑΧΙΑ    

4 Σακούλες για καλαθάκια γραφείου 50Χ50 
εκ σε ρολό των 20 τεμαχίων  

100 ΤΕΜΑΧΙΑ   

5 Σακούλες ενισχυμένες με κορδόνι 52Χ78 
εκ   

350 ΤΕΜΑΧΙΑ   

6 Σακούλες ενισχυμένες με κορδόνι 85Χ110   200 ΤΕΜΑΧΙΑ    

 
                                         
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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