
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Γαλάτσι, 16-10-2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Αριθ. Πρωτ.: 29029 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Ταχ. Διεύθυνση : Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους (1ος Όροφος) 
Ταχ. Κώδικας: 11146 
Πληροφορίες : Π. Δημουλέας 
Τηλέφωνο : 213 2055315, 70 
Ηλεκτρονικό Ταχ.: promithies@galatsi.gr 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 
(ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ» & ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙ-
ΤΡΟΠΕΣ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.) 133.244,76 € 

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου 

Έχοντας υπόψη: 

Α. το παρακάτω Θεσμικό Πλαίσιο: 

1) Το Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/08.08.2016): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

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

2) Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄/5-8-2016): «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

3) Τον Κανονισμό υπ' αριθ. 2015/2342 της Επιτροπής (EE L 330/18) της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 

2015 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-

λίου όσον αφορά στα κατώτατα όρια εφαρμογής κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων» (έγγραφο 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 5729/22.12.2015). 

4) Το Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. Α’/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή κατα-

στρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5) Το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6) Το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7) Το Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα «Διαύγεια»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8) Το Ν. 4013/2011 («Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονι-

κού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9) Το άρθρο 4 της από 12.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. Α΄ 240), η οποία κυρώθηκε 

με το Ν. 4111/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 18). 

10) Το Ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (Φ.Ε.Κ. Α' 52/28.02. 2013), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11) Το Ν. 4152/2013 (Φ.Ε.Κ. 107Α/09.05.2013) ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ. «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθε-

σίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πλη-

ρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

12) Το Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120 Α΄/29.05.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 
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άλλες διατάξεις». 

13) Το Ν. 4205/2013 (Φ.Ε.Κ. 242 Α/06.11.2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατού-

μενων σε άδεια και άλλες διατάξεις». 

14) Το άρθρο 63 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». 

15) Το Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143 Α΄/28-06-2014): «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσω-

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

16) Το Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133 Α΄/19-07-2018): «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυ-

τοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και 

αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό 

του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύ-

τερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση 

- Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.». 

17) Το Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α') «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 

(ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την 

προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (ε-

μπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016). 

Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.». 

18) Το Ν. 4607/2019 (ΦΕΚ 65/24.04.2019, τεύχος Α’): Ι. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα 

Υποδομών και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις (Διατήρηση του προληπτικού ελέγχου των ΟΤΑ). 

19) Το N. 4608/2019 (ΦΕΚ 66/25.04.2019, τεύχος Α’): Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρα-

τηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις. 

20) Το Ν. 4609/2019 (ΦΕΚ 67/03.05.2019, τεύχος Α’): Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνά-

μεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις. 

21) Το Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019, τεύχος Α') για τον προληπτικό έλεγχο δαπανών Φορέων Γενικής 

Κυβέρνησης, ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ α' βαθμού, Ασφαλιστική Ενημερότητα κ.α. 

22) Το Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α΄): Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για 

την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα. 

23) Το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 139/31.08.2019 τεύχος A΄): Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφο-

ρών και άλλες επείγουσες διατάξεις. 

24) Το άρθρο 5 της απόφασης με αριθ. 11389/1993 (Β΄ 185) (ΕΚΠΟΤΑ) του Υπουργού Εσωτερικών. 

25) Τη με αριθ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

26) Τη με αριθ. 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β') Υπουργική Απόφαση του Υπ. Οικο-

νομίας & Ανάπτυξης, με την οποία ρυθμίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

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

27) Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του 

συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά παραπάνω. 

Β. τα παρακάτω έγγραφα του Διαγωνισμού: 

1. Το με ΑΔΑΜ 19REQ005270634 πρωτογενές αίτημα του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός 

Δήμου Γαλατσίου «Βασίλης Παπαδιονυσίου». 





3 
 

2. Τη με ΑΔΑ: ΩΘΝΥΟΛΥΜ-Φ1Φ & ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου Αιτήματος: 19REQ005654969 απόφαση ανάληψης υποχρέ-

ωσης του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου «Βασίλης Παπαδιο-

νυσίου». 

3. Το με ΑΔΑΜ 19REQ005264482 πρωτογενές αίτημα του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας 

& Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου. 

4. Τις με αριθ. 2690/27-6-2019 & 2695/27-6-2019 (με ΑΔΑ: Ω68ΝΟΛΙ5-ΓΦ5, ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου Αιτήμα-

τος: 19REQ005538130) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Προ-

στασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου. 

5. Το με ΑΔΑΜ 19REQ005262890 πρωτογενές αίτημα του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Α΄ Βάθμιας Εκπαί-

δευσης Δήμου Γαλατσίου. 

6. Τη με αριθ. 174/23.09.2019 (ΑΔΑ: 63ΞΓΟΕΔΔ-4ΣΣ) απόφαση Προέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική 

Επιτροπή Α΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου για την έγκριση της προμήθειας (ΑΔΑΜ Εγκεκρι-

μένου Αιτήματος 19REQ005602250). 

7. Τη με αριθ. 159/23.09.2019 (ΑΔΑ ΨΞΖΠΟΕΔΔ-Υ4Η) απόφαση Προέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική 

Επιτροπή Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου για την έγκριση της προμήθειας (ΑΔΑΜ Εγκεκρι-

μένου Αιτήματος 19REQ005602268). 

8. Το με ΑΔΑΜ 19REQ005263157 πρωτογενές αίτημα του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Β΄ Βάθμιας Εκπαί-

δευσης Δήμου Γαλατσίου. 

9. Το με ΑΔΑΜ 19REQ005584721 πρωτογενές αίτημα του Δήμου Γαλατσίου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών 

του. 

10. Τη με ΑΑΥ 772/23.09.2019 (ΑΔΑ: ΩΤ19Ω9Λ-8Α3) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δήμου Γαλα-

τσίου. 

11. Το με ΑΔΑΜ 19REQ005597588 εγκεκριμένο αίτημα του Δήμου Γαλατσίου για τις ανάγκες των Υπηρε-

σιών του. 

12. Τις ανάγκες προμήθειας ειδών καθαριότητας και υγιεινής του Δήμου και των εποπτευόμενων από αυ-

τόν Νομικών του Προσώπων (Ν.Π. Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου «Βασίλης 

Παπαδιονυσίου», Ν.Π. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου, Σχο-

λική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης & Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δή-

μου Γαλατσίου), όπως αυτές αναλύονται στα ανωτέρω αναφερόμενα αναρτημένα στο Κεντρικό Ηλε-

κτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων πρωτογενή αιτήματά τους. 

13. Την από Οκτωβρίου 2019 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών & 

Αποθήκης). 

14. Τη με αριθ. 198/2019 (ΑΔΑ: Ω2ΕΡΩ9Λ-ΓΚΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της 

Τεχνικής Έκθεσης και των παρακάτω όρων διακήρυξης. 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 

ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό προμήθειας ειδών καθαριότητας και υγιεινής για τις ανάγκες 

του Δήμου και των εποπτευόμενων από αυτόν Νομικών του Προσώπων, με τους παρακάτω όρους διακή-

ρυξης: 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Επωνυμία Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Τ.Α.) ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους 

Πόλη Γαλάτσι 

Ταχυδρομικός Κωδικός 111 46 

Τηλέφωνο 2132055315 – 2132055370 

Φαξ 2102932538 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promithies@galatsi.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες κος Δημουλέας Παναγιώτης 

Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.galatsi.gr  

Γεωγραφική Περιοχή (NUTS) EL303 (Κεντρικός Τομέας Αθηνών) 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος – Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού και ανήκει στη Γενική 

Κυβέρνηση. 

Κύρια Δραστηριότητα Α.Α. 

Κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

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

βαση στη διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Οι προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση: 

www.promitheus.gov.gr. 

 

Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο της Προμήθειας 

Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής για τις ανάγκες 

του Δήμου και των εποπτευόμενων από αυτόν Νομικών του Προσώπων. Πιο συγκεκριμένα: 

ΟΜΑΔΑ Α. ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

1. 39830000-9 
ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 
ΛΙΤΡΩΝ) 

ΤΕΜ 200 3,00 600,00 

2. 39830000-9 
ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ Διάφορα χρώματα 
1000 ml 

ΤΕΜ 600 1,50 900,00 

3. 39830000-9 
ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ (ULTRA ΜΠΛΕ) 1000 
ml  

ΤΕΜ 600 1,50 900,00 

4. 39830000-9 ΥΓΡΟ ΧΛΩΡΙΟ CLASSIC 2lt TEM 240 3,00 720,00 

5. 39830000-9 ΥΓΡΟ ΧΛΩΡΙΟ LEMON 2lt TEM 240 3,00 720,00 

6. 39830000-9 ΥΓΡΟ ΠΛΥΣΙΜ. ΣΚΕΥΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 750ml ΤΕΜ 200 1,00 200,00 

7. 39800000-0 
ΣΚΟΥΠΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΧΩΡΙΣ 
ΚΟΝΤΑΡΙ) 

ΤΕΜ 300 1,50 450,00 

8. 39800000-0 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ TEM 200 1,50 300,00 

9. 39800000-0 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 300 
gr (ΣΚΟΥΡΟΧΡΩΜΕΣ) 

TEM 200 2,50 500,00 

10. 39800000-0 ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ ΧΡΩΜΕ 1,60m ΤΕΜ 100 1,20 120,00 

11. 39800000-0 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΧΡΩΜΕ 
1,60m 

ΤΕΜ 100 1,20 120,00 

12. 39800000-0 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ-
ΚΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 1,60m 

ΤΕΜ 50 3,00 150,00 

13. 39830000-9 
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ-
ΦΑΝΕΙΩΝ (ΑΝΤΛΙΑ) 750ml 

ΤΕΜ 300 1,50 450,00 

14. 39830000-9 
ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ 
500gr 

ΤΕΜ 150 1,00 150,00 

mailto:promithies@galatsi.gr
http://www.galatsi.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/




5 
 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

15. 39800000-0 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
60×60cm (ΜΑΥΡΕΣ ΛΕΠΤΕΣ) 

ΚΙΛΑ 250 2,40 600,00 

16. 39830000-9 
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΚΟΝΗ 
20 ΚΙΛΩΝ 

ΤΕΜ 3 30,00 90,00 

17. 33691000-0 
ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΑΕΡΟΖΟΛ ΓΙΑ ΣΦΗΚΕΣ 
(ΣΠΡΕΥ 600ml) 

ΤΕΜ 10 7,00 70,00 

18. 39800000-0 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕ-
ΓΕΘΟΣ 

ΤΕΜ 200 0,50 100,00 

19. 39800000-0 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΠΑΝΙ ΝΟΥΜΕΡΟ 3  
(ΤΥΠΟΥ WETTEX) 

TEM 300 1,20 360,00 

20. 39800000-0 ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΑ TEM 50 1,60 80,00 

21. 39830000-9 
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 
1lt 

ΤΕΜ 50 10,00 500,00 

22. 39800000-0 
ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

TEM 80 1,50 120,00 

23. 39800000-0 ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ 50cm 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ  TEM 70 9,00 630,00 

24. 39800000-0 ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ 80cm 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ  TEM 50 9,00 450,00 

25. 39800000-0 
ΣΦΥΚΤΗΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΦΟΥΓ-
ΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 14cm 

TEM 20 4,00 80,00 

26. 39800000-0 ΤΕΛΑΡΟ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑΣ 50 cm TEM 50 6,00 300,00 

27. 39800000-0 ΤΕΛΑΡΟ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑΣ 80 cm TEM 50 7,00 350,00 

28. 39830000-9 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 4 lt ΤΕΜ 8 7,00 56,00 

29. 39830000-9 ΥΓΡΟ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΠΛΥΣΕΩΝ 2 lt TEM 15 7,00 105,00 

30. 39830000-9 
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤA ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ 
ΤΥΠΟΥ VIAKAL (ΑΝΤΛΙΑ ΤΩΝ 750ml) 

TEM 200 3,00 600,00 

31. 39830000-9 ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ 450ml TEM 100 0,90 90,00 

32. 39800000-0 

ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙ-
ΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ INOX ΓΙΑ ΜΠΑ-
ΝΙΟ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΟΥ (ΜΕ 
ΚΛΕΙΔΙ).ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΊΝΑΙ 
12,9Χ9,9Χ23,7 ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε-
ΝΟΣ ΛΙΤΡΟΥ 

TEM 15 40,00 600,00 

33. 39800000-0 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ-
ΣΜΑΤΟΣ ΜΕ 2 ΚΟΥΒΑΔΕΣ 18 ΛΙΤΡΩΝ 
ΚΑΙ 2 ΚΟΥΒΑΔΕΣ 12 ΛΙΤΡΩΝ, ΕΝΑ ΣΑΚΟ 
ΚΑΙ ΠΡΕΣΑ  

ΤΕΜ 5 220,00 1.100,00 

34. 39800000-0 

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΜΕ ΜΗΚΟΣ 
ΑΠΟ 1,35m ΕΩΣ 3,5m,ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟ ΣΙΛΙ-
ΚΟΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΓΟΥΝΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ.ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥ ΥΑΛΟΚΑ-
ΘΑΡΙΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΓΩΝΙΑ 
ΕΥΡΟΥΣ 180 

ΤΕΜ 10 20,00 200,00 

35. 33771000-5 
ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 
100% ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ ΧΗΜΙΚΟ 
ΠΟΛΤΟ (ΡΟΛΟ 1 ΚΙΛΟΥ) 

ΤΕΜ 200 1,80 360,00 

36. 33771000-5 
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΌ 100% 
ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΛΤΟ 
(TEMAXIO 105 gr + - 5%) 

ΤΕΜ 12000 0,20 2.400,00 

37. 33771000-5 
ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤEΣ ΓΙΑ WC 4000 TEMAXIA 
ANA KOYTA 

KOYTA 300 10,00 3.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ (σε € χωρίς Φ.Π.Α.)  18.521,00 

ΦΠΑ 24% (σε €) 4.445,04 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (σε € με Φ.Π.Α.) 22.966,04 
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ΟΜΑΔΑ Β. ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟ-
ΝΥΣΙΟΥ»» 

A/A CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(χωρίς Φ.Π.Α) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
(χωρίς Φ.Π.Α) 

1. 39831300-9 Υγρό δαπέδου πατώματος 4 lit TEM 250 4,10 1.025,00 

2. 39831200-8 Υγρό Τζαμιών (1000ml) ΤΕΜ. 100 2,40 240,00 

3. 24311900-6 Χλώριο απλό 2 λίτρων  ΤΕΜ. 700 3,50 2.450,00 

4. 18424000-7 Γάντια διάφορα μεγέθη  TEM. 1000 3,15 3.150,00 

5. 33760000-5 Χαρτί κουζίνας μεγάλο (2kgr) ΤΕΜ. 420 3,60 1.512,00 

6. 33761000-2 Χαρτί υγείας πακ. 48 τεμ. ΤΕΜ. 100 9,00 900,00 

7. 33764000-3 Χαρτοπετσέτες 100τεμ.λευκές(38 Χ 38) ΤΕΜ. 150 0,60 90,00 

8. 39831200-8 Υγρό πιάτων 4lit.παχύρευστο ΤΕΜ. 10 3,50 35,00 

9. 39224300-1 Σφουγγαρίστρες  απλές με κοντάρι  ΤΕΜ. 30 1,55 46,50 

10. 39224100-9 Σκούπες χόρτου με κοντάρι –Μεγάλες ΤΕΜ. 20 3,55 71,00 

11. 39224300-1 Σκούπες βούρτσα σκληρή ΤΕΜ. 50 3,00 150,00 

12. 39224100-9 Σκούπες με κοντάρι νάιλον ΤΕΜ. 50 1,55 77,50 

13. 39831600-2 Υγρό τουαλέτας( 750ml) ΤΕΜ. 150 1,05 157,50 

14. 39525800-6 Σπογγοπετσέτες κουζίνας τύπου wettex Νο 
3 (κομμάτια) 

ΤΕΜ. 300 0,50 150,00 

15. 39224350-6 Φαράσι με κοντάρι ψηλό ΤΕΜ. 60 1,80€ 108,00 

16. 39224300-1 Παρκετέζα με κοντάρι πλάτους 40 εκ.  ΤΕΜ. 10 5,50€ 55,00 

17. 19520000-7 Ποτήρια πλαστικά (50 τεμ.) μεσαίου μεγέ-
θους 

ΤΕΜ. 200 0,70€ 140,00 

18. 33711900-6 Κρεμοσάπουνο χεριών 4lit. ΤΕΜ. 60 3,00€ 180,00 

19. 19520000-7 Πιάτα πλαστικά – μεσαίο μέγεθος Νο 9 10 
(ΠΑΚ. 10 ΤΕΜ) 

ΠΑΚ. 100 1,25 125,00 

20. 19640000-4 Σακουλάκια W.C 100 τεμ./ρολό  ΤΕΜ. 200 3,10€ 620,00 

21. 39224330-0 
 

Κουβάδες με στυπτήρι οικιακού τύπου πε-
ρίπου 12 έως 14 λίτρων . 

ΤΕΜ. 5 3,50€ 17,50 

22. 39224300-1 Σφουγγαρίστρες με κοντάρι βαμβακερές ε-
παγγελματικές αποτελούμενη από 3 μέρη 
(κοντάρι, σφιγκτήρα και σφουγγαρίστρα 
300 gr). 

ΤΕΜ. 20 2,50 50,00 

23. 39224320-7 Σφουγγάρια κουζίνας μεγάλο μέγεθος ΤΕΜ. 20 0,50 10,00 

24. 39224100-9 Συρματόσκουπες μεταλλικές για μάζεμα 
φύλλων «Βεντάλια» με κοντάρι 

ΤΕΜ. 20 20,00 400,00 

25. 39224330-0 
 

Κουβάς σφουγγαρίσματος 25 lt με ρόδες 
και λαβή προώθησης  

ΤΕΜ. 2 55,00 110,00 

26. 33763000-6 Χειροπετσέτες για W.C. 4000 τμχ. Κούτα ΚΟΥΤΕΣ 100 12,00 1.200,00 

27. 34928480-6 Καλαθάκια γραφείου  ΤΕΜ. 5 1,20 6,00 

28. 39224000-8 Λάστιχο καθαρισμού δαπέδου με κοντάρι 
75 cm 

ΤΕΜ 10 15,00 150,00 

29. 39831600-2 Διάλυμα υδροχλωρικό οξύ (450 ml) ΤΕΜ 20 0,50 10,00 

ΣΥΝΟΛΟ (σε € χωρίς Φ.Π.Α.)  13.236,00 

ΦΠΑ 24% (σε €) 3.176,64 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (σε € με Φ.Π.Α.) 16.412,64 

 

ΟΜΑΔΑ Γ. ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ1 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(χωρίς Φ.Π.Α) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  
(χωρίς Φ.Π.Α) 

1 39800000-0 Αλουμινόχαρτο 100m. ΤΕΜΑΧΙΟ 25 4,41  110,25  

2 39800000-0 Απλώστρα ρούχων τρίφυλλη μεταλλική ΤΕΜΑΧΙΟ 2 15,00  30,00  

3 39800000-0 Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων (13 lit) ΤΕΜΑΧΙΟ 41 18,00  738,00  

4 39800000-0 Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων (20kg) ΤΕΜΑΧΙΟ 12 30,00  360,00  

5 39800000-0 Αποφρακτικό σωληνώσεων 100gr ΤΕΜΑΧΙΟ 60 0,90  54,00  

6 39800000-0 
Γάντια μίας χρήσης (100τεμ) βινυλίου 
(medium) - χωρίς τάλκ  

ΤΕΜΑΧΙΟ 264 4,60  1.214,40  

7 39800000-0 Κατσαριδοκτόνο – εντομοκτόνο  ΤΕΜΑΧΙΟ 20 4,00  80,00  
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Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(χωρίς Φ.Π.Α) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  
(χωρίς Φ.Π.Α) 

8 39800000-0 
Κοντάρια μακριά μεταλλικά, μήκος 1,30 
βιδωτά 

ΤΕΜΑΧΙΟ 10 2,00  20,00  

9 39800000-0 Κουβαδάκι τουαλέτας ΤΕΜΑΧΙΟ 12 6,50  78,00  

10 39800000-0 Κουβάδες Σφουγγαρίσματος απλοί  ΤΕΜΑΧΙΟ 14 5,00  70,00  

11 39800000-0 
Κουβάδες Σφουγγαρίσματος επαγγελματι-
κοί 

ΤΕΜΑΧΙΟ 4 50,00  200,00  

12 39800000-0 Κουβάς απορριμμάτων μεγάλος  ΤΕΜΑΧΙΟ 11 15,00  165,00  

13 39800000-0 Κρεμοσάπουνο χεριών 4lit. ΤΕΜΑΧΙΟ 95 3,00  285,00  

14 39800000-0 Λεβάντα για τον σκώρο ΤΕΜΑΧΙΟ 19 1,50  28,50  

15 39800000-0 Μαλακτικό ρούχων 4lit. ΤΕΜΑΧΙΟ 44 2,70  118,80  

16 39800000-0 Παχύρευστο υγρό καθαρισμού (4 lit) ΤΕΜΑΧΙΟ 85 3,10  263,50  

17 39800000-0 
Πιάτα πλαστικά – μεσαίο μέγεθος Νο910 
(ΣΥΣΚ.10 ΤΕΜ) 

ΣΥΣΚΕΑΣΙΑ  88 1,25  110,00  

18 39800000-0 Πιατοθήκη πλαστική ΤΕΜΑΧΙΟ 3 5,00  15,00  

19 39800000-0 Πιγκάλ τουαλέτας ΤΕΜΑΧΙΟ 15 6,00  90,00  

20 39800000-0 Πλαστικά καλαμάκια 100 τεμ. με σελοφάν ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 16 1,25  20,00  

21 39800000-0 
Ποτήρια πλαστικά (50 τεμ.) μεσαίου μεγέ-
θους 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 236 0,70  165,20  

22 39800000-0 Ρολό κουζίνας wettex 3 μέτρα ΤΕΜΑΧΙΟ 73 3,00  219,00  

23 39800000-0 
Σάκοι σκουπιδιών μεγάλοι με κορδόνι 
52*75 

ΤΕΜΑΧΙΟ 490 0,65  318,50  

24 39800000-0 Σακουλάκια W.C. (100 τεμ) ΤΕΜΑΧΙΟ 232 0,60  139,20  

25 39800000-0 
Σακουλάκια τροφίμων (28*43 εκατ. 7 lit. 
μεγάλο μέγεθος) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 66 1,40  92,40  

26 39800000-0 
Σακούλες για ηλεκτρική σκούπα (Bosch GL 
- 20 & 30) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 9 10,00  90,00  

27 39800000-0 
Σακούλες για ηλεκτρική σκούπα (Siemens 
dynapower xxl) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 8,00  80,00  

28 39800000-0 Σιδερώστρα ΤΕΜΑΧΙΟ 1 25,00  25,00  

29 39800000-0 Σκόνη καθαρισμού (500gr) ΤΕΜΑΧΙΟ 60 0,95  57,00  

30 39800000-0 Σκούπες βούρτσα με κοντάρι ΤΕΜΑΧΙΟ 11 3,00  33,00  

31 39800000-0 Σκούπες με κοντάρι νάιλον ΤΕΜΑΧΙΟ 40 1,55  62,00  

32 39800000-0 Σκούπες χόρτου με κοντάρι –Μεγάλες ΤΕΜΑΧΙΟ 10 3,55  35,50  

33 39800000-0 Σύρμα χοντρό ασημί επαγ/κό  ΤΕΜΑΧΙΟ 83 0,60  49,80  

34 39800000-0 Σύρμα ψιλό κιλού ΤΕΜΑΧΙΟ 4 5,50  22,00  

35 39800000-0 
Σφουγγάρια πιάτων με σύρμα (4αδα)-ε-
παγγελματικά 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 159 1,05  166,95  

36 39800000-0 Σφουγγαρίστρες απλές με κοντάρι  ΤΕΜΑΧΙΟ 26 1,55  40,30  

37 39800000-0 
Σφουγγαρίστρες (ανταλλακτικά) χωρίς κο-
ντάρι 400 GR. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 24 2,00  48,00  

38 39800000-0 
Σφουγγαρίστρες με κοντάρι βαμβακερές ε-
παγγελματικές 400 GR. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 25 4,70  117,50  

39 39800000-0 Υγρό δαπέδου πατώματος 4 lit (Prof) ΤΕΜΑΧΙΟ 195 2,10  409,50  

40 39800000-0 
Υγρό δύσκολων λεκέδων ή ενισχυτικό πλυ-
ντηρίου ρούχων (2lit) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 22 3,60  79,20  

41 39800000-0 Υγρό πιάτων 4lit.παχύρευστο ΤΕΜΑΧΙΟ 113 3,50  395,50  

42 39800000-0 Υγρό στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων (4 lit) ΤΕΜΑΧΙΟ 26 5,60  145,60  

43 39800000-0 Υγρό Τζαμιών (1000ml) ΤΕΜΑΧΙΟ 63 2,40  151,20  

44 39800000-0 Υγρό τουαλέτας( 750ml) ΤΕΜΑΧΙΟ 109 1,05  114,45  

45 39800000-0 Φαράσι πλαστικό με χέρι ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2,05  41,00  

46 39800000-0 Χαρτί κουζίνας μεγάλο (2kgr) ΤΕΜΑΧΙΟ 269 3,60  968,40  

47 39800000-0 
Χαρτί υγείας 320-370 φύλλα / ρολό & μή-
κος 35-40 μέτρα (πακ. 48 τεμ.) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 97 9,00  873,00  

48 39800000-0 
Χαρτί υγείας επαγγελματικό (συσκ. 12 
τεμ.*500gr) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 17 13,00  221,00  

49 39800000-0 
Χαρτομάντηλα σε κουτι επιτραπέζια με ε-
ξαιρετική απαλότητα (συσκ. 70-100 τεμ.) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 570 1,70  969,00  
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Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(σε € χωρίς Φ.Π.Α) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  
(σε € χωρίς Φ.Π.Α) 

50 39800000-0 Χαρτοπετσέτες 100τεμ.λευκές (28*28) ΤΕΜΑΧΙΟ 278 0,60  166,80  

51 39800000-0 
Χειροπετσέτες ρολό 700γρ. έως 1.000γρ. 
(συσκ. 6 ρολά) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 31 15,00  465,00  

52 39800000-0 Χλωρίνη 4lit. αρωματικό λεμόνι (prof) ΤΕΜΑΧΙΟ 179 5,00  895,00  

ΣΥΝΟΛΟ (σε € χωρίς Φ.Π.Α.)  11.706,45 

ΦΠΑ 24% (σε €) 2.809,55 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (σε € με Φ.Π.Α.) 14.516,00 

 
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ2 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(χωρίς Φ.Π.Α) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  
(χωρίς Φ.Π.Α) 

1 33750000-2 
Διάφορες κρέμες συγκαμάτων άμεσης α-
νακούφισης για βρέφη 200-250ML (τύπου 
Bepanthol) 

ΤΕΜ 75 7,00  525,00 

2 33750000-2 
Kρέμα συγκαμάτων κ.τ.λ. για βρέφη 200-
250ML (τύπου Sudocrem) 

ΤΕΜ 50 10,00  500,00 

3 33750000-2 
Μωρομάντηλα με εκχύλισμα χαμομηλιού 
ή Aloe Vera, υποαλλεργικά (62-72 τεμ. / 
συσκ. - πακέτο 3 ή 4 τεμ.) 

ΣΥΣΚ. 3 ή 4 
ΤΕΜ 

1.970 4,60  9.062,00 

4 33750000-2 
Πάνες μωρών υποαλλεργικές Νο 4 (50-55 
τεμ./συσκ. - περίπου 7 – 18 κιλά ) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 10,00  1.000,00 

5 33750000-2 
Πάνες μωρών υποαλλεργικές Νο 4+ (50-
55 τεμ./συσκ. - περίπου 9 – 20 κιλά ) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 120 10,00  1.200,00 

6 33750000-2 
Πάνες μωρών υποαλλεργικές Νο 5 (50-55 
τεμ./συσκ. - περίπου 11 – 25 κιλά ) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 450 10,00  4.500,00 

7 33750000-2 
Πάνες μωρών υποαλλεργικές Νο 5+ (50-
55 τεμ./συσκ. - περίπου 13 -27 κιλά) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 190 10,00  1.900,00 

8 33750000-2 
Πάνες μωρών υποαλλεργικές Νο 6 (50-55 
τεμ./συσκ. - περίπου 16 κιλά και άνω) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 158 10,00  1.580,00 

9 33750000-2 
Πάνες βρακάκι Νο 5 (συσκευασία 30-40 
τεμ.) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 150 9,00  1.350,00 

10 33750000-2 
Πάνες βρακάκι Νο 6 (συσκευασία 30-40 
τεμ.) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 150 9,00  1.350,00 

11 33750000-2 
Σαμπουάν - αφρόλουτρο με αντλία για 
βρέφη (τύπου proderm, fissan) 400-
500ML 

ΤΕΜ 120 6,00  720,00 

ΣΥΝΟΛΟ (σε € χωρίς Φ.Π.Α.)  23.687,00 

ΦΠΑ 24% (σε €) 5.684,88 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (σε € με Φ.Π.Α.) 29.371,88 

 
ΟΜΑΔΑ Δ. ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» 

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 

(χωρίς Φ.Π.Α.) 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
(χωρίς Φ.Π.Α.) 

1 33771000-5 
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 100% 
ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΛΤΟ 
(ΤΕΜΑΧΙΟ 105 γρ. + - 5%) 

ΤΕΜ 0,20 15.000 3.000,00 

2. 33771000-5 
ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 100% 
ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΛΤΟ 
(ΡΟΛΟ 1 ΚΙΛΟΥ)  

ΤΕΜ 1,80 700 1.260,00 

3. 33771000-5 
ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΓΙΑ WC 4000 TMX KO-
YTA 

ΚΟΥΤΕΣ 12,00 100 1.200,00 

4. 39830000-9 
ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ Διάφορα χρώματα 
1000 ml 

LT 1,20 2.000 2.400,00 

5. 39830000-9 
ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ (ULTRA ΜΠΛΕ) 
1000ml 

LT 1,20 1.000 1.200,00 

6. 39830000-9 
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ (ΦΙΑΛΗ 
ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ 750 ml ΤΥΠΟΥ ΠΙΣΤΟΛΙ)  

ΤΕΜ 1,50 100 150,00 
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Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 

(χωρίς Φ.Π.Α.) 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
(χωρίς Φ.Π.Α.) 

7. 39830000-9 
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ (ΑΝΤΑΛ-
ΛΑΚΤΙΚΟ) 750 ml 

ΤΕΜ 1,40 300 420,00 

8. 39830000-9 
ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 
ΛΙΤΡΩΝ) 

ΤΕΜ 3,00 300 900,00 

9. 39830000-9 
ΥΓΡΟ ΠΛΥΣΙΜ. ΣΚΕΥΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
750ML 

TEM 1,55 100 155,00 

10. 39830000-9 ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ (450 ml)  TEM 0,50 200 100,00 

11. 39800000-0 
ΣΚΟΥΠΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΔΩΤΟ 
(ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ) 

ΤΕΜ. 1,50 200 300,00 

12. 39800000-0 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΧΡΩΜΕ 
1,60M 

TEM 1,30 50 65,00 

13. 39800000-0 
ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΛΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

TEM 1,00 100 100,00 

14. 39800000-0 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΓΙΑ WC ΠΕΝΤΑΛ  TEM 4,80 200 960,00 

15. 39800000-0 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 300 
gr  

TEM 3,00 300 900,00 

16. 39800000-0 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕ-
ΓΕΘΟΣ 

TEM 0,30 500 150,00 

17. 39800000-0 
ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ 
ΛΑΣΤΙΧΟ 

TEM 1,70 100 170,00 

18. 39800000-0 ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΑ  TEM 1,00 100 100,00 

19. 39800000-0 ΣΒΗΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΕΣ  ΤΕΜ 1,00 500 500,00 

20. 39800000-0 ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ WETTEX 6 ΤΕΜ/ΚΙΒ. TEM 3,00 200 600,00 

21. 39800000-0 
ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 25 lt ΜΕ 
ΡΟΔΕΣ ΚΑΙ ΛΑΒΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ  

TEM 50,00 40 2.000,00 

22. 39800000-0 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ 
80Χ100 

ΚΙΛ 1,75 600 1.050,00 

23. 39800000-0 ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ WC  ΚΙΛ 3,10 100 310,00 

24. 39800000-0 
ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩ-
ΡΟΥ ΒΙΔΩΤΟ 

TEM 1,25 50 62,50 

25. 39800000-0 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΓΙΑ WC ΜΕ ΠΕ-
ΝΤΑΛ 5 lt  

TEM 6,5 100 650,00 

26. 39800000-0 ΚΑΛΑΘΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  TEM 6,5 100 650,00 

27. 39800000-0 ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟ – ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ  ΤΕΜ 4,00 200 800,00 

ΣΥΝΟΛΟ (σε € χωρίς Φ.Π.Α.)  20.152,50 

ΦΠΑ 24% (σε €) 4.836,60 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (σε € με Φ.Π.Α.) 24.989,10 
 

ΟΜΑΔΑ Ε. ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» 

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 

(χωρίς Φ.Π.Α.) 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
(χωρίς Φ.Π.Α.) 

1 33771000-5 
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 100% ΛΕΥ-
ΚΑΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΛΤΟ (ΤΕΜΑ-
ΧΙΟ 105 γρ. + - 5%) 

ΤΕΜ 0,20 15.000 3.000,00 

2. 33771000-5 
ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 100% 
ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΛΤΟ 
(ΡΟΛΟ 1 ΚΙΛΟΥ)  

ΤΕΜ 1,80 700 1.260,00 

3. 33771000-5 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΓΙΑ WC 4000 TMX KOYTA ΚΟΥΤΕΣ 12,00 100 1.200,00 

4. 39830000-9 
ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ Διάφορα χρώματα 1000 
ml 

LT 1,20 2.000 2.400,00 

5. 39830000-9 ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ (ULTRA ΜΠΛΕ) 1000 ml LT 1,20 1.000 1.200,00 

6. 39830000-9 
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ (ΦΙΑΛΗ ΜΕ 
ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ 750 ml ΤΥΠΟΥ ΠΙΣΤΟΛΙ)  

ΤΕΜ 1,50 100 150,00 

7. 39830000-9 
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ (ΑΝΤΑΛΛΑ-
ΚΤΙΚΟ) 750 ml 

ΤΕΜ 1,40 300 420,00 

8. 39830000-9 
ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΛΙ-
ΤΡΩΝ) 

ΤΕΜ 3,00 300 900,00 

9. 39830000-9 ΥΓΡΟ ΠΛΥΣΙΜ. ΣΚΕΥΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 750ML TEM 1,55 100 155,00 
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Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 

(χωρίς Φ.Π.Α.) 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
(χωρίς Φ.Π.Α.) 

10. 39830000-9 ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ (450 ml)  TEM 0,50 200 100,00 

11. 39800000-0 
ΣΚΟΥΠΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΔΩΤΟ (ΧΩ-
ΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ) 

ΤΕΜ. 1,50 200 300,00 

12. 39800000-0 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΧΡΩΜΕ 
1,60M 

TEM 1,30 50 65,00 

13. 39800000-0 
ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟ-
ΤΗΤΑΣ 

TEM 1,00 100 100,00 

14. 39800000-0 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΓΙΑ WC ΠΕΝΤΑΛ  TEM 4,80 200 960,00 

15. 39800000-0 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 300 gr  TEM 3,00 300 900,00 

16. 39800000-0 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕ-
ΘΟΣ 

TEM 0,30 500 150,00 

17. 39800000-0 
ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑ-
ΣΤΙΧΟ 

TEM 1,70 100 170,00 

18. 39800000-0 ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΑ  TEM 1,00 100 100,00 

19. 39800000-0 ΣΒΗΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΕΣ  ΤΕΜ 1,00 500 500,00 

20. 39800000-0 ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ WETTEX 6 ΤΕΜ/ΚΙΒ. TEM 3,00 200 600,00 

21. 39800000-0 
ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 25 lt ΜΕ ΡΟ-
ΔΕΣ ΚΑΙ ΛΑΒΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ  

TEM 50,00 40 2.000,00 

22. 39800000-0 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ 
80Χ100 

ΚΙΛ 1,75 600 1.050,00 

23. 39800000-0 ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ WC  ΚΙΛ 3,10 100 310,00 

24. 39800000-0 
ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩ-
ΡΟΥ ΒΙΔΩΤΟ 

TEM 1,25 50 62,50 

25. 39800000-0 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΓΙΑ WC ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ 
5 lt  

TEM 6,5 100 650,00 

26. 39800000-0 ΚΑΛΑΘΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  TEM 6,5 100 650,00 

27. 39800000-0 ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟ – ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ  ΤΕΜ 4,00 200 800,00 

ΣΥΝΟΛΟ (σε € χωρίς Φ.Π.Α.)  20.152,50 

ΦΠΑ 24% (σε €) 4.836,60 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (σε € με Φ.Π.Α.) 24.989,10 
 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΟΜΑΔΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ (χωρίς Φ.Π.Α.) 

Α Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 18.521,00 

Β 
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑ-
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ» 13.236,00 

Γ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ1 11.706,45 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ2 23.687,00 

Δ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 20.152,50 

Ε Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 20.152,50 

Γενικό Σύνολο (σε € χωρίς Φ.Π.Α.) 107.455,45 

Φ.Π.Α. 24% (σε €) 25.789,31 

Τελική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη (σε € με Φ.Π.Α.) 133.244,76 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. 
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ 

ΑΙΤΗΜΑ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ 

ΑΙΤΗΜΑ 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 19REQ005584721 19REQ005597588 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑ-
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ» 

19REQ005270634 19REQ005654969 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 19REQ005264482 19REQ005538130 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 19REQ005262890 19REQ005602250 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 19REQ005263157 19REQ005602268 
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Άρθρο 2ο 

Προϋπολογισμός της συνολικής προμήθειας 

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης προμήθειας ειδών καθαριότητας και υγιεινής για 

τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των εποπτευόμενων από αυτόν Ν.Π.Δ.Δ.: 1) «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙ-

ΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ», 2) «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙ-

ΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ»», 3) «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚ-

ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» & 4) «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑ-

ΛΑΤΣΙΟΥ» ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ 

και εβδομήντα έξι λεπτών (133.244,76 €) και αναλύεται ως εξής: 

1. για το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμος Γαλατσίου, στο συνολικό ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα έξι 

ευρώ και τεσσάρων λεπτών (22.966,04 €), το οποίο έχει προδεσμευθεί από τον Κ.Α. 10.6634.0001 του 

προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2020, 

2. για το Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ», 

στο συνολικό ποσό των δεκαέξι χιλιάδων τετρακοσίων δώδεκα ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών 

(16.412,64 €), το οποίο έχει προδεσμευθεί από τον Κ.Α. 10.6634.0001 του προϋπολογισμού του Οικ. 

Έτους 2020. 

3. για το Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου, στο συνολικό 

ποσό των σαράντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών 

(43.887,88 €), το οποίο έχει προδεσμευθεί από: 1) τον Κ.Α. 10.6634.0001 (Ίδιοι Πόροι) του προϋπολογι-

σμού του Οικ. Έτους 2020, με ποσό 18.754,67 € & 2) τον Κ.Α. 60.6634.0001 (Επιχορήγηση ΕΕΤΑΑ) του 

προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2020, με ποσό 25.133,21 €. 

4. για το Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου, στο συνολικό ποσό 

των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και δέκα λεπτών (24.989,10 €) & 

5. για το Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου, στο συνολικό ποσό 

των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και δέκα λεπτών (24.989,10 €). 

 

Άρθρο 3ο 

Διαδικτυακός Τόπος – Χρόνος Υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟ-

ΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙ-

ΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή Πύλη 
www.promitheus.gov.gr  

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

21 Οκτωβρίου 2019 
8:00 π.μ. 

4 Νοεμβρίου 2019 
17:00 

8 Νοεμβρίου 2019 
11:00 π.μ. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προ-

σφοράς στο Σύστημα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βε-

βαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 

3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013 και το άρθρο 9 της Υ.Α. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικα-

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

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μπορεί να μετατίθεται η ημερομηνία της διενέργειας διαγωνι-

σμού, με ή χωρίς τροποποιήσεις των όρων της διακήρυξης. Όταν η μετάθεση γίνεται χωρίς τροποποίηση 

των όρων της διακήρυξης, το χρονικό διάστημα της μετάθεσης ορίζεται με την παραπάνω απόφαση. Οι 

λεπτομέρειες της μετάθεσης του χρόνου διεξαγωγής του διαγωνισμού αναφέρονται στο άρθρο 60 του Ν. 

4412/2016. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Άρθρο 4ο 

Τρόπος διενέργειας της προμήθειας 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

σήμερα, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος www.promitheus.gov.gr. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 

διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 

(ΦΕΚ/Α/29.05.2013), στο άρθρο 15 της Υ.Α. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και συμπληρωματικά στα άρ-

θρα 36 – 37 του Ν. 4412/2016.  

Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψη-

φιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν 

στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχε-

τική διαδικασία εγγραφής. 

 

Άρθρο 5ο 

Κριτήριο Ανάθεσης – Δικαίωμα υποβολής προσφορών 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των προς προμήθεια της κάθε ομάδας/υποομά-

δας ειδών. 

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής μπορεί να υποβάλει προσφορά είτε για όλες τις ΟΜΑΔΕΣ (Α & Β & Γ & Δ 

& Ε), είτε για μία ή περισσότερες από αυτές (Α ή/και Β ή/και Γ ή/και Δ ή/και Ε), είτε για μία (1) από τις 

υποομάδες της ομάδας Γ (Γ1 ή/και Γ2), όπως αυτές αναλύονται ανωτέρω, αλλά για το σύνολο των ειδών 

της κάθε ΟΜΑΔΑΣ/ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ. 

 

Άρθρο 6ο 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής θα πρέπει να είναι σύμ-

φωνες με τις αναφερόμενες στη συνταχθείσα από Οκτωβρίου 2019 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Οικο-

νομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης), η οποία (Τεχνική Έκθεση) προσαρτάται στην πα-

ρούσα διακήρυξη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Άλλως, ο υποψήφιος αποκλείεται από την πε-

ραιτέρω διαγωνιστική διαδικασία. 

 

Άρθρο 7ο 

Αρχές που διέπουν τη σύναψη των συμβάσεων 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υ-

ποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργα-

τικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 

διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Πα-

ράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δη-

μόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους, 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 

αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 

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

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Άρθρο 8ο 

Έγγραφα των Συμβάσεων 

Στοιχεία των συμβάσεων που θα υπογραφούν, τα οποία θα προσαρτηθούν σ’ αυτές αποτελώντας αναπό-

σπαστο μέρος τους, είναι, κατά σειρά ισχύος, τα ακόλουθα: 

 η παρούσα Διακήρυξη του Διαγωνισμού, 

 η από Οκτωβρίου 2019 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών & 

Αποθήκης), 

 η προσφορά του μειοδότη της κάθε ομάδας/υποομάδας & 

 η απόφαση κατακύρωσης του Διαγωνισμού για τον κάθε μειοδότη. 

 

Άρθρο 9ο 

Γενικές πληροφορίες 

9.1. Επικοινωνία. Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμ-

βασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη 

χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω 

της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

9.2. Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Τα έγγραφα (Διακήρυξη, Τεχνική Έκθεση & ΤΕΥΔ) που αφο-

ρούν τον παρόντα διαγωνισμό είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.): www.promitheus.gov.gr και στην επίσημη 

ιστοσελίδα του Δήμου: www.galatsi.gr. 

9.3. Παροχή διευκρινήσεων. Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο των 

τευχών του παρόντος διαγωνισμού υποβάλλονται ηλεκτρονικά το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την κατα-

ληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγω-

νισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. το αργότερο τέσσερις (4) η-

μέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. Αιτήματα παροχής συ-

μπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονο-

μικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί 

(όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτη-

μάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο 

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

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 

την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 

την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

αλλαγών. 

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

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

9.4. Γλώσσα. Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύ-

ονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.galatsi.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατε-

θούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα και η μετάφραση 

των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο 

προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικη-

γόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρε-

σία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλ-

λοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρω-

μένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο 

με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει 

να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

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

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυ-

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

νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Τα ιδιωτικά έγγραφα γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δή-

λωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει ημερομηνία έως και δέκα (10) ημέρες 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

9.5. Εγγυήσεις. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 10.2. και 20.2. εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματο-

δοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 14 του ν. 4364/2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊ-

κού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δι-

καίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο 

του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη 

λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκ-

δότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις του παρόντος περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδο-

σης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) 

το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 

φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε 

περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγω-

νισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον 

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

απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων 

καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

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

την εγκυρότητά τους. 

9.6. Δημοσιότητα. Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) (www.eprocurement.gov.gr). 

http://www.eprocurement.gov.gr/
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Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί, επίσης, στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα δημοσιευθεί και στον Ελληνικό Τύπο σε δύο (2) τοπικές εφημερί-

δες σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 3548/2007 και την παρ. 12 του άρθρου 379 του Ν. 

4412/2016. 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρ-

θρου 2 του Ν. 3861/2010 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»), θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) 

(www.eprocurement.gov.gr). 

Η Διακήρυξη, η Τεχνική Έκθεση και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) θα αναρτηθούν 

στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.galatsi.gr. Οι δαπάνες 

δημοσιότητας στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο της κάθε σύμβασης προμήθειας (παρ. 3 του άρ-

θρου 4 του Ν. 3548/2007) και θα παρακρατηθούν κατά την πρώτη πληρωμή του. 

 

Άρθρο 10ο 

Δικαίωμα συμμετοχής – Εγγύηση συμμετοχής 

10.1. Δικαίωμα συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έ-

χουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 

είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προ-

σαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

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

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Οι ενώσεις είτε φυσικών προσώπων είτε εταιρειών που θα λάβουν μέρος δεν υποχρεούνται να λάβουν 

ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά, αρκεί να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση 

ότι, σε περίπτωση που επιλεγούν, θα συστήσουν κοινοπραξία πριν την υπογραφή της σύμβασης, με σκοπό 

την εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.  

Τα μέλη της κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολό-

κληρον έκαστο, για την εκτέλεση των εργασιών. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευ-

θύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

10.2. Εγγύηση συμμετοχής. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετο-

χής, που ανέρχεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι 

στο ποσό των: 

 δύο χιλιάδων εκατόν σαράντα εννέα ευρώ και έντεκα λεπτών (2.149,11 €), εφόσον οι ενδιαφερόμενοι 

υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ομάδων (ΟΜΑΔΕΣ Α – Ε) του παρόντος διαγωνισμού, 

 τριακοσίων εβδομήντα ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (370,42 €), εφόσον οι ενδιαφερόμενοι υποβάλ-

λουν προσφορά μόνο για την ομάδα Α (ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ), 

 διακοσίων εξήντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (264,72 €), εφόσον οι ενδιαφερόμενοι 

υποβάλλουν προσφορά μόνο για την ομάδα Β (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑ-

ΛΑΤΣΙΟΥ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ»), 

 επτακοσίων επτά ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (707,87 €), εφόσον οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν 

προσφορά μόνο για την ομάδα Γ (για τις υποομάδες Γ1 & Γ2) (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ), 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.galatsi.gr/
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 διακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και δεκατριών λεπτών (234,13 €), εφόσον οι ενδιαφερόμενοι υ-

ποβάλλουν προσφορά μόνο για την υποομάδα Γ1 της ομάδας Γ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑ-

ΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ), 

 τετρακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (473,74 €), εφόσον οι ενδια-

φερόμενοι υποβάλλουν προσφορά μόνο για την υποομάδα Γ2 της ομάδας Γ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙ-

ΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ), 

 τετρακοσίων τριών ευρώ και πέντε λεπτών (403,05 €), εφόσον οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν προ-

σφορά μόνο για την ομάδα Δ (ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) και 

 τετρακοσίων τριών ευρώ και πέντε λεπτών (403,05 €), εφόσον οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν προ-

σφορά μόνο για την ομάδα Ε (ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ). 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγ-

γύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

10.2.1. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρό-

νου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 15.5. της παρούσας, ήτοι τουλάχιστον μέχρι τις 4-6-2020, άλλως η 

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

σφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τόσο τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς όσο και της εγγύησης 

συμμετοχής. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 

αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 

ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ένδικων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής Προστα-

σίας ή την έκδοση απόφασης επ' αυτών. 

Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες 

στις κάτωθι περιπτώσεις:  

α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και  

β) απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα 

ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει 

λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως. 

10.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 11 έως 12, δεν προσκο-

μίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπο-

γραφή της σύμβασης. 

 

Άρθρο 11ο 

Λόγοι αποκλεισμού 

11.1. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονο-

μικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό πρόσωπο ή 

νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισ-

σότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

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

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

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλή-

ματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην ο-

ποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
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της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, 

σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

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

ρόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 

(Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια 

ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ 

L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

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

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η ο-

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

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

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξου-

σία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του ο-

ποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτι-

κού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 

(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

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

Διοικητικού Συμβουλίου, 

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

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

11.2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φο-

ρέας: 

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

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελε-

σίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νο-

μοθεσία ή/και  

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

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

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

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

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

του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
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τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την κατα-

βολή τους. 

ή/και 

γ) η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος 

του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προ-

θεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όρ-

γανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 

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

«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 

ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Ερ-

γασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύ-

πτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν α-

ποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

11.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, ο οικονομικός φο-

ρέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016. 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 

για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

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

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

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

κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν. 

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

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

στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προη-

γούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

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

νται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαι-

τούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14 της παρούσας,  

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

αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχε-

ται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

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

ματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

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

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου (11.3.), υπό την προϋπό-

θεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη 

τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

11.4. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 

είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

11.5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παρ. 11.1., στην 

παρ. 11.2. περ. γ΄ και στην παρ. 11.3. του παρόντος, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να απο-

δείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 

λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 

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

ματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το 

σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατά-

ξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή 

ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του απο-

κλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

11.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγού-

μενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

11.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του Ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύ-

ναψης της σύμβασης. 

Για τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη μη ύπαρξη λόγων αποκλεισμού του παρόντος άρθρου βλέπε 

άρθρο 14 (Αποδεικτικά Μέσα) της παρούσης. 

 

Άρθρο 12ο 

Κριτήρια Επιλογής 

Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

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

είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατά-

στασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήμα-

τος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

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

προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελ-

ματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. 

Η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των ενδιαφερομένων αποδεικνύεται 

με πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το 

ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκ-

δοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
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Άρθρο 13ο 

Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή των προσφορών – Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δή-

λωσης 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 

καταστάσεις του άρθρου 11 και β) πληρούν το κριτήριο επιλογής του άρθρου 12 της παρούσης, προσκομί-

ζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρ-

θρο 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) (Φ.Ε.Κ. Β΄/3698/16-

11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δή-

λωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

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

της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 

σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξερ-

γάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr). 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους προσφέρο-

ντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 14 παρ. Β1 – Β4, όταν 

αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το τυποποιημένο έντυπο (ΤΕΥΔ) 

υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) και δεν στηρί-

ζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει 

ένα ΤΕΥΔ. 

Το ΤΕΥΔ υπογράφεται από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα και αποτελεί προκα-

ταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 της πα-

ρούσης διακήρυξης για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού 

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

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρό-

σωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 

υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκ-

προσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύ-

ναψης σύμβασης. 

Το ΤΕΥΔ κατά περίπτωση μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. 

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

ντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 

ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογρά-

φεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονο-

μικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 11 της παρούσας για το 

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

έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν το ΤΕΥΔ με χρήση προηγμένης 

ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορούν να το αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, 

εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύ-

θυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψη-

φιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 

υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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Στην περίπτωση που ο υποψήφιος οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του αλλά στηρίζεται στις ικανό-

τητες ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων, οφείλει να υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥΔ (Μέρος ΙΙ Γ), δεό-

ντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νόμιμους εκπροσώπους αυτών, διασφαλίζοντας ότι η 

αναθέτουσα Αρχή θα λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι σχετικές πλη-

ροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙ για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς στις ικανότητες 

των οποίων στηρίζεται. Επίσης, θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμ-

φωνα με το Μέρος IV και τυχόν το Μέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες 

στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από αυτούς. 

Το ΤΕΥΔ για τον παρόντα Διαγωνισμό συμπληρώνεται από τους υποψήφιους με βάση το έντυπο και τις 

οδηγίες που επισυνάπτονται στο τέλος του ΤΕΥΔ. 

Το ΤΕΥΔ για την παρούσα διαγωνιστική διαδικασία θα συμπληρωθεί με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

1) είτε με τη συμπλήρωση του αρχείου .doc που δίνεται με την παρούσα διακήρυξη και έχει αναρτηθεί ως 

συνημμένο έγγραφο στον ηλεκτρονικό χώρου του παρόντος διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Το αρχείο 

αυτό έχει αναρτηθεί, επίσης, στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.galatsi.gr). 

2) είτε με τη μετάβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση https://espdint.eprocurement.gov.gr/ και τη χρήση του αρχείου (σε μορφή αρχείου .xml), 

που, επίσης, δίνεται στον ηλεκτρονικό χώρο του παρόντος διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην ιστο-

σελίδα του Δήμου, στον ιστοχώρο που δημοσιεύεται η παρούσα διακήρυξη. 

Και στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις, το ΤΕΥΔ θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά μαζί με τα λοιπά δικαιο-

λογητικά συμμετοχής σε μορφή αρχείου .pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον κατά περίπτωση εκπρό-

σωπο του οικονομικού φορέα. 

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων όσον αφορά τη συμπλήρωση του ΤΕΥΔ, στον ηλεκτρονικό χώρο του 

παρόντος διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. θα αναρτηθούν και οι υπ’ αριθ. 15 & 23 Κατευθυντήριες Οδηγίες 

της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

 

Άρθρο 14ο 

Αποδεικτικά μέσα 

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

ορίζονται στα άρθρα 10 έως 12, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαι-

ολογητικών του παρόντος άρθρου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 

παρ. 3 περ. γ΄ του Ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 

και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος – μέλος της 

Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλε-

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

βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 

4 Ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 

αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 11 της παρούσας οι προσφέ-

ροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 1 του άρθρου 11 της παρούσας, απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποι-

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

αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του 

ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν 

http://www.galatsi.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 της παρούσας, 

β) για την παράγραφο 2 του άρθρου 11 της παρούσας, πιστοποιητικό (φορολογικής & ασφαλιστικής ενη-

μερότητας) που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας. Ο προσωρινός 

ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει επιπλέον Υπεύθυνη Δήλωση με τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλι-

σης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την 

εγκατάστασή του στην Ελλάδα, η προσκομισθείσα Υπεύθυνη Δήλωση αφορά Οργανισμούς κύριας και επι-

κουρικής ασφάλισης). 

Επίσης, ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 11.2. α΄, πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλ-

λεται Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελε-

σίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) για την παρ. 3 του άρθρου 11 της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 

Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 

προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς1, 

δ) για τις περιπτώσεις α΄ και γ΄ - θ΄ της παρ. 4 του άρθρου 11 της παρούσας, πιστοποιητικό που εκδίδεται 

από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, 

ε) για την περίπτωση β΄ της παρ. 4 του άρθρου 11 της παρούσας, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 

αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας. 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά της πε-

ρίπτωσης β΄ της παρ. 4 του άρθρου 11 της παρούσας ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβα-

σμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το 

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

τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονο-

μικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται 

από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές 

επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. 

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

στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρ-

χής Δημοσίων Εσόδων. 

Αν το κράτος – μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις περ. α΄ - θ΄ της 

παρ. 4 του άρθρου 11 της παρούσας, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δή-

λωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμό-

διου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

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

ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β΄ της 

παραγράφου 4 του άρθρου 11 της παρούσας. 

                                            
1  Σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 376 του Ν. 4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε από την παρ. 46 του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019 

(Φ.Ε.Κ.-52 Α΄/1-4-2019): «Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 
του άρθρου 80, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχε-
τικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.». 
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στ) για την παράγραφο 8 του άρθρου 11 της παρούσας υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

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

4412/2016. 

Β.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 12 της παρούσας (Καταλληλότητα για την άσκηση της 

επαγγελματικής δραστηριότητας), οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οι-

κείου επιμελητηρίου ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 

εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του α-

ντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 

4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά 

τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντι-

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

ωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμ-

βολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστη-

ριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Β.3. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμ-

μορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προ-

σαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγρα-

φής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πι-

στοποίησης.  

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

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

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποι-

ητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις 

απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υπο-

χρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.4. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδι-

κότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 4412/2016. 

Β.5. Ημερομηνίες έκδοσης των δικαιολογητικών μειοδότη. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται ανωτέρω 

και αφορούν: α) το απόσπασμα ποινικού μητρώου, β) το πιστοποιητικό ΣΕΠΕ και γ) τα πιστοποιητικά της 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από τα οποία προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό 

πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και 

ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής 

διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, γίνονται αποδεκτά εφόσον έ-

χουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. 

Τα δικαιολογητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ 

κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έ-

χουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση, ήτοι έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή τους. 

Τα δικαιολογητικά που αφορούν το πιστοποιητικό επιμελητηρίου και μητρώου, τα αποδεικτικά ισχύουσας 

εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την 

ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν 

εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους. 

Οι ένορκες βεβαιώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 





24 
 

υποβολή τους. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλη-

σης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

 

Άρθρο 15ο 

Κατάρτιση – Περιεχόμενο Προσφορών 

15.1. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας κάθε ομάδας 

ή υποομάδας του παρόντος Διαγωνισμού, όπως αυτές αναλύονται πιο πάνω (είτε για όλες τις ΟΜΑΔΕΣ (Α 

& Β & Γ & Δ & Ε), είτε για μία ή περισσότερες από αυτές (Α ή/και Β ή/και Γ ή/και Δ ή/και Ε), είτε για μία 

(1) από τις υποομάδες της ομάδας Γ (Γ1 ή/και Γ2).  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά 

είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμ-

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

και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

15.2. Χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 

διακήρυξη (άρθρο 3), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 

4412/2016, ιδίως τα άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 

1924/Β – 2.6.2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρο-

νικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 

υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 

ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατω-

τέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. 56902/215/19-5-2017 

(ΦΕΚ 1924/Β – 2.6.2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Η-

λεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βε-

βαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

37 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προ-

σφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η αναθέτουσα αρχή 

θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά», στον οποίον πε-

ριλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίον περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 

4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 

τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νό-

μου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες πο-

σότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την 

αξιολόγησή της. 

Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις αντί-

στοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλε-

κτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία 

που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού 

αρχείου .pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύ-

στημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 

Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως 

περιγράφεται παρακάτω: 

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

από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 

φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θε-

ώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικο-

νομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

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

κών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και 

σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν 

σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά 

η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς 

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

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

υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το Ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρε-

ούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

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

κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορι-

σμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 

διεξαγωγή της διαδικασίας. 

15.3. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περι-

λαμβάνουν: 

α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 

του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το άρθρο 13 της παρούσας διακήρυξης & 

β) την εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και τις παραγράφους 9.5 και 10.2 

της παρούσας διακήρυξης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονο-

μικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

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

την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος της Διακήρυξης, περι-

γράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως 

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

ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υ-

περγολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 
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15.4. Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική 

Προσφορά».  

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συ-

στήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο δύνα-

ται να υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 

στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 

ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 

παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 

Κάθε προμηθευτής μπορεί να καταθέσει οικονομική προσφορά για μία ή περισσότερες ή όλες τις ομάδες 

του διαγωνισμού, σε κάθε περίπτωση όμως για το σύνολο των ζητούμενων υλικών της κάθε ομάδας ή υπο-

ομάδας. Προσφορά που αναφέρεται σε επιμέρους είδη μιας ή περισσοτέρων εκ των ομάδων του διαγωνι-

σμού αυτού, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Επί ποινή αποκλεισμού, οι προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά σε αρχείο .pdf, ψηφιακά 

υπογεγραμμένο, συμπληρωμένο το αντίστοιχο «έντυπο οικονομικής προσφοράς» που παρέχεται στο τέλος 

της Διακήρυξης, το οποίο αναφέρεται σε κάθε μία από τις ομάδες τους διαγωνισμού.  

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κεί-

μενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

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

εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

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

ματα από το σύστημα. 

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

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  

α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,  

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν. 

4412/2016 και  

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την ανα-

θέτουσα αρχή στο άρθρο 2 της παρούσας διακήρυξης.  

15.5. Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μη-

νών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών για το δια-

γωνισμό. 

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

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

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

τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 10 της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο 

για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέ-

σματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αι-

τιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φο-

ρείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την 

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

της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 

προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 
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15.6. Λόγοι απόρριψης των προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρί-

πτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 

συγκεκριμένα στα άρθρα 15.1. (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 15.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής 

προσφορών), 15.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 15.4. (Πε-

ριεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 

15.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 16.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 16.2 (Πρόσκληση υ-

ποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,  

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

ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσα-

φήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με το άρθρο 16.1. της παρούσης διακήρυξης, 

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

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 16.1. 

της παρούσας και το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

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

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους του άρθρου 11.3. περ. γ΄ της παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 του 

άρθρου 73 του Ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και 

στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

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

διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
 

Άρθρο 16ο 

Διενέργεια Διαδικασίας – Αξιολόγηση Προσφορών 

16.1. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

16.1.1. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία των προσφορών, ήτοι στις 8 Νοεμβρίου 

2019 (8-11-2019) και ώρα 11:00 π.μ., το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), 

μέσω των πιστοποιημένων στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μελών της, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, σύμφωνα δε με το τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 100 

του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ-52 Α΄/1-

4-2019), αποσφραγίζονται οι φάκελοι δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς όλων των δια-

γωνιζόμενων. 

Ειδικότερα, η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού ακολουθεί τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» την 

τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 11:00 

π.μ. 

 Ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα 

που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και 

τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 
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έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικο-

νομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

16.1.2. Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 

τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα: 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 

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

τα μέλη του οργάνου. 

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

ρών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προ-

σφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων 

τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 

ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοι-

νωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα απο-

σφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερο-

μηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προ-

σφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφε-

ρόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα 

με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογη-

μένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού ανα-

δόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοι-

νωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα 

αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προ-

σφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 

της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτε-

λέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικο-

νομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουρ-

γικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών 

της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 

της παρούσας. 

16.1.3. Δείγματα 

Επειδή τα είδη καθαριότητας & ατομικής υγιεινής που κυκλοφορούν στην αγορά είναι δεκάδες σε μάρκες, 

με το καθένα να έχει ξεχωριστά χαρακτηριστικά (ποιότητα, ποσότητα), κατά συνέπεια και τιμή πώλησης, 
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μπορεί η Επιτροπή που θα διενεργήσει το διαγωνισμό να ζητήσει από τους υποψήφιους οικονομικούς φο-

ρείς, κατά την αξιολόγηση των προσφορών, να προσκομίσουν δείγματα από κάποιο ή κάποια από τα προς 

προμήθεια είδη προκειμένου να είναι βέβαιη ότι τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν τις ανάγκες και απαι-

τήσεις των Υπηρεσιών για τις οποίες προορίζονται. 

16.2. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης – Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

16.2.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με πρόσκληση τον προσφέροντα, στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύ-

ρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει (αναρτήσει τα ψηφιακά αρχεία στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) εντός προθε-

σμίας δέκα (10) ημερών από την ηλεκτρονική αποστολή της ανωτέρω πρόσκλησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά 

έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-

θρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 14 της παρούσας διακήρυξης, ως 

αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 11, καθώς και για την πλή-

ρωση του κριτηρίου ποιοτικής επιλογής του άρθρου 12. 

16.2.2. Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρο-

νικά μέσω του συστήματος (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σε μορφή αρχείων .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από 

αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από 

τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) εκδίδει επιβεβαίωση της παρα-

λαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κα-

τακύρωση. 

16.2.3. Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστω-

θεί ότι δεν έχουν υποβληθεί (αναρτηθεί στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ή προσκομιστεί σε έντυπη μορφή) τα παραπάνω 

δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει 

(είτε με τα έγγραφα κατακύρωσης, όταν το αίτημα παράτασης υποβάλλεται με αυτά, είτε μέσω της λει-

τουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., όταν το αίτημα παράτασης υποβάλλεται μετά την ηλεκτρο-

νική αποσφράγιση αυτών), εντός της προθεσμίας του άρθρου 16.2.1. της παρούσας αίτημα (ψηφιακά υπο-

γεγραμμένο από τον προσωρινό ανάδοχο) προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της 

προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα (αναρτημένα και αυτά στο 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέ-

τουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χο-

ρήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Η ανωτέρω χορήγηση παράτασης κοινοποιείται ηλε-

κτρονικά στον προσωρινό ανάδοχο μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

16.2.4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει (αναρτήσει στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και προσκομίσει σε έντυπη 

μορφή) στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω 

δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 15.3. της παρούσας, και η κατακύ-

ρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφ-

θηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγ-

γραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

16.2.5. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 

σύμφωνα με το άρθρο 13 (στο Τ.Ε.Υ.Δ.) της παρούσας είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά 

του προσωρινού αναδόχου και, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου (16.2.6.), καταπίπτει υπέρ 

της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 

15.3. της παρούσας, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 
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προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δή-

λωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

16.2.6. Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν 

ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

16.2.7. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 

από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά 

τα οριζόμενα στην παράγραφο 16.2.3. της παρούσας, και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο 

όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις πα-

ραγράφους 16.2.4. και 16.2.5. της παρούσας είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγ-

χου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 17 της 

παρούσας. 

 

Άρθρο 17ο 

Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης 

17.1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύνα-

ψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει σήμερα.  

17.2. Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύ-

ρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη (έως 15%) ή μικρότερη (έως 50%) ποσότητα. Για κατακύ-

ρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται 

προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. 

17.3. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., αμέσως 

την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολό-

γησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά εκτός από τον προσωρινό 

ανάδοχο. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 

δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά.  

17.4. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, πα-

ρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περί-

πτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με 

την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της 

παραγράφου 4 του άρθρου 372 & 

β) έχει κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, 

έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, 

στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια 

του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και μόνον στην περίπτωση της 

άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από 

το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 

17.5. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., τον ανάδοχο να προσέλθει για την 

υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες 

από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 
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17.6. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπο-

γράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του 

άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για τον προσφέροντα που υπέβαλε 

την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία 

ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

 

Άρθρο 18ο 

Άσκηση Προδικαστικής Προσφυγής 

18.1. Δικαίωμα άσκησης προδικαστικής προσφυγής 

1. Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του νόμου 

αυτού και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέ-

τουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υπο-

χρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 του Ν. 4412/2016 ένδικων βοηθημάτων, 

να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της α-

ναθέτουσας αρχής. 

2. Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημά-

των του Τίτλου 3 του Ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρ-

χών. 

3. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων 

της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων εκτός από την προδικα-

στική προσφυγή της παραγράφου 1. 

18.2. Προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής 

1. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδι-

καστικής προσφυγής είναι: 

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

φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονο-

μικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, 

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

φέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η 

πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο 

ΚΗΜΔΗΣ. 

2. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 

(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

18.3. Άσκηση προσφυγής – Άσκηση παρέμβασης 

1. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. Η προδι-

καστική προσφυγή περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της. 

2. Κάθε ενδιαφερόμενος, του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα, δικαιούται να ασκήσει, εντός αποκλει-

στικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της προσφυγής, σύμφωνα με την πα-

ράγραφος 1 του άρθρου 365 του Ν. 4412/2016, παρέμβαση ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., σύμφωνα με την παρά-

γραφο 1 και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, για τη 

διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη 

διάθεση του. 

3. Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά απόφασης της Α.Ε.Π.Π., η οποία δέχεται εν 
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όλω ή εν μέρει προσφυγή άλλου προσώπου. 

18.4. Παράβολο 

1. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύ-

γοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπο-

λογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να είναι κα-

τώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Αν από τα έγ-

γραφα της σύμβασης δεν προκύπτει η προϋπολογισθείσα αξία της, για το παραδεκτό της άσκησης της προ-

δικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο ύψους εξακοσίων (600) ευρώ. 

2. Εάν από τα έγγραφα της σχετικής σύμβασης παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για τμήμα ή 

τμήματα της σύμβασης, το ύψος του παραβόλου υπολογίζεται επί της αξίας του τμήματος ή των τμημάτων 

της σύμβασης σχετικά με τα οποία ασκείται η προδικαστική προσφυγή. 

3. Το παράβολο του παρόντος άρθρου επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής 

αποδοχής της προσφυγής του. Επίσης, επιστρέφεται στον προσφεύγοντα και στην περίπτωση που η ανα-

θέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την 

έκδοση της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής. 

18.5. Ανασταλτικό αποτέλεσμα 

18.5.1. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκηση της κωλύουν τη σύναψη 

της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της Α.Ε.Π.Π. μετά από άσκηση 

προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε κα ισχύει σήμερα. Κατά τα 

λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, με 

την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε κα ισχύει 

σήμερα. 

18.5.2. Η προηγούμενη παράγραφος (18.5.1.) δεν εφαρμόζεται αν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και 

δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. 

18.6. Διαδικασία εξέτασης της προσφυγής 

18.6.1. Στην περίπτωση άσκησης προδικαστικής προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα ειδικό-

τερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών: (α) κοινοποιεί την προσφυγή το αρ-

γότερο εντός πέντε (5) ημερών σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή 

της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προ-

σφυγής, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 362 του Ν. 4412/2016, και (β) διαβιβάζει στην Α.Ε.Π.Π., 

το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις από-

ψεις της επί της προσφυγής και τα αποδεικτικά κοινοποίησης της προδικαστικής προσφυγής στους ενδια-

φερόμενους τρίτους. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική 

αιτιολογία της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης. 

18.6.2. Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται 

έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύ-

γοντα μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. 

Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται 

μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής. 

18.6.3. Με πράξη του προεδρεύοντος του κλιμακίου ορίζεται η ημέρα και η ώρα εξέτασης της προσφυγής, 

η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της 

προσφυγής. Η πράξη αυτή κοινοποιείται το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την εξέταση της προσφυ-

γής στον προσφεύγοντα, στην αναθέτουσα αρχή κατά της οποίας ασκείται η προσφυγή και σε εκείνους οι 

οποίοι έχουν ασκήσει παρέμβαση. 

18.6.4. Το αργότερο είκοσι (20) ημέρες από την κατάθεση την προσφυγής, η Α.Ε.Π.Π. ελέγχει τη συμμόρ-

φωση της αναθέτουσας αρχής με την παρ. 1 (α). Εάν διαπιστώσει ότι η αναθέτουσα αρχή δεν εκπλήρωσε 

την υποχρέωση της παρ. 1(α), η κοινοποίηση γίνεται με μέριμνα της Α.Ε.Π.Π., έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι 
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να ασκήσουν παρέμβαση, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 362 του του Ν. 4412/2016, όπως τροποποι-

ήθηκε κα ισχύει σήμερα. 

18.6.5. Οι αποφάσεις της Α.Ε.Π.Π. κοινοποιούνται στους ενδιαφερομένους και αναρτώνται στην ιστοσελίδα 

της, τηρουμένων των ρυθμίσεων του ν. 2472/1997 και του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000 (ЕЕ L 8 της 23.11.1995), ως προς την προστα-

σία των προσωπικών δεδομένων. 

18.7. Προσωρινά μέτρα 

18.7.1. Η Α.Ε.Π.Π., μπορεί, ύστερα από αίτημα του προσφεύγοντος ή αυτεπαγγέλτως και μετά από κλήση 

της αναθέτουσας αρχής προ τριών (3) ημερών, να εκδώσει πράξη αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμε-

νης πράξης και να ορίσει τα κατάλληλα μέτρα έως ότου αποφανθεί για την προσφυγή και, πάντως, όχι 

πέραν της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 367 του Ν. 4412/2016 για την έκδοση 

της απόφασης της. 

18.7.2. Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να διατάσσονται προσωρινά μέτρα για 

να επανορθωθεί η εικαζόμενη παράβαση ή να αποτραπεί η ζημία των θιγόμενων συμφερόντων, στα οποία 

συμπεριλαμβάνονται μέτρα που αναστέλλουν τη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης ή την εκτέλεση 

οποιασδήποτε απόφασης λαμβάνει η αναθέτουσα αρχή. 

18.7.3. Η Α.Ε.Π.Π. μπορεί να αποφασίσει να μην χορηγηθούν τα προσωρινά μέτρα της προηγούμενης πα-

ραγράφου αν κρίνει ότι, ύστερα από στάθμιση όλων των συμφερόντων που ενδέχεται να ζημιωθούν, καθώς 

και του δημόσιου συμφέροντος, οι πιθανές αρνητικές συνέπειες από τη χορήγηση των προσωρινών μέτρων 

είναι περισσότερες από τα οφέλη. Η απόφαση να μη χορηγηθούν προσωρινά μέτρα δεν θίγει τις λοιπές 

αξιώσεις που προβάλλει το πρόσωπο που έχει ζητήσει τη χορήγηση των εν λόγω μέτρων. 

18.8. Διαδικασία λήψης απόφασης – συνέπειες αποφάσεων Α.Ε.Π.Π. – Δικαστική προστασία στο πεδίο 

που προηγείται της σύναψης της σύμβασης 

18.8.1. Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 

νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμ-

βασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή 

με απόφαση της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 

εξέτασης της προσφυγής. 

18.8.2. Επί αποδοχής προσφυγής κατά πράξης ακυρώνεται ολικώς ή μερικώς η προσβαλλόμενη πράξη, ενώ 

επί αποδοχής προσφυγής κατά παράλειψης, ακυρώνεται η παράλειψη και η υπόθεση αναπέμπεται στην 

αναθέτουσα αρχή για να προβεί αυτή στην οφειλόμενη ενέργεια. 

18.8.3. Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της Α.Ε.Π.Π.. 

18.8.4. Οι αποφάσεις της Α.Ε.Π.Π. υπόκεινται αποκλειστικά στα ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται στον 

Τίτλο 3 του Βιβλίου IV του Ν. 4412/2016 (Άρθρα 372 – 373 του Ν. 4412/2016). 

18.8.5. H Α.Ε.Π.Π. επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί 

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

Άρθρο 19ο 

Ματαίωση της διαδικασίας 

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

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς 

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

σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
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Άρθρο 20ο 

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

20.1. Διάρκεια ισχύος της σύμβασης  

Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα έχουν ισχύ δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή τους. Για λογα-

ριασμό του Δήμου Γαλατσίου τη σύμβαση με τον ανάδοχο θα υπογράψει ο Δήμαρχος. Αντίστοιχα, τις συμ-

βάσεις για λογαριασμό του καθενός από τα εποπτευόμενα από το Δήμο Ν.Π.Δ.Δ. με τον ανάδοχο θα υπο-

γράψει ο/η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. 

20.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή των συμβάσεων απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 

72 παρ. 1 β΄ του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της 

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

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα μεγαλύτερος 

από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστημα που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύμ-

βασης. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου φόρτωσης ή παράδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 

4412/2016 και το άρθρο 22.1.2. της παρούσας, παρατείνεται υποχρεωτικά και επί ποινή έκπτωσης και η 

ισχύς της εγγυητικής καλής εκτέλεσης κατ’ αντίστοιχο χρονικό διάστημα. 

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

αναφερόμενα στο άρθρο 9.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης. Πιο συγκεκριμένα, κάθε εγγυητική καλής εκτέλεσης θα πρέπει να αναφέρει το Ν.Π.Δ.Δ. (Δήμος 

Γαλατσίου ή Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου ή Πολιτιστικός & Αθλη-

τικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου «Βασίλης Παπαδιονυσίου» ή Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαί-

δευσης Δήμου Γαλατσίου ή Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 

όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 20.6, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβα-

τικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύ-

ηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσού της αύξησης, εκτός 

ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ει-

δικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικει-

μένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται πα-

ρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντι-

μετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

20.3. Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει σήμερα, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

20.4. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

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

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατι-

κού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.  

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

νεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υ-

πηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

20.5. Υπεργολαβία 

20.5.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
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της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 

2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

20.5.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 

αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 

συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υπο-

χρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια 

της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο 

κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνη-

τικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υ-

περγολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέ-

τουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/των τμημάτων της σύμβασης 

είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την 

ως άνω διαδικασία. 

20.5.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 

όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 11 και με τα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 14 της παρούσας, εφόσον 

το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολα-

βίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 

σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 

4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπο-

λείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 

απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 

Ν. 4412/2016. 

20.6. Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

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

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και κα-

τόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

Αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο για ζητήματα τροποποίησης της σύμβασης κατά τη διάρκειά της, σύμφωνα 

με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, είναι η επιτροπή παραλαβής, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο απο-

φαινόμενο όργανο τη λήψη σχετικής απόφασης. 

20.7. Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμ-

βαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

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

φέρονται στο άρθρο 11.1. και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης 

της σύμβασης, 

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

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστη-

ρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
 

Άρθρο 21ο 

Ειδικοί όροι της σύμβασης 

21.1. Τρόπος πληρωμής 

21.1.1. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται τμηματικά με την προσκόμιση των νόμιμων πα-

ραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 
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4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ειδικότερα, οι πληρωμές θα γίνονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου ή των εποπτευόμενων από 

αυτόν Ν.Π.Δ.Δ., με την προσκόμιση, κάθε φορά, από τον αντίστοιχο ανάδοχο, τιμολογίου σύμφωνα με τα 

παραδοτέα κάθε φορά είδη και τις ποσότητες αυτών. 

Το τιμολόγιο (εις τριπλούν) του αναδόχου θα συνοδεύεται, κάθε φορά, από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή. 

β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του Δήμου. 

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας του αναδόχου. 

Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την εκάστοτε παραλαβή των προς προμήθεια 

ειδών από την αρμόδια Υπηρεσία και εφόσον δεν διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση από τις τεχνικές προ-

διαγραφές του κάθε είδους. 

21.1.2. Τον κάθε ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

21.2. Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου – Κυρώσεις 

21.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορ-

ρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 

εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή 

στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016 

και το άρθρο 22 της παρούσης. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 

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

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του απο-

φαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 

ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από 

ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης 

προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 

ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά 

ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής 

της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον 

προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 αποκλεισμός του ανα-

δόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

21.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 

λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016, επιβάλ-

λεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθε-

σμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 

χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 

αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατά-

σταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
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οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των 

διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - 

παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πλη-

ρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύη-

σης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο 

ποσό. 

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

μέλη της ένωσης. 

21.3. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

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

άρθρων 21.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 22.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 22.3. 

(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 

από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

21.3.1. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση προμήθειας, 

ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της σύμβασης ως διοικητικής ή ως ιδιωτικού δικαίου, επιλύεται με την 

άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η σύμβαση. 

Παρέκταση αρμοδιότητας δεν επιτρέπεται. Αν η σύμβαση εκτελείται στην Περιφέρεια δύο ή περισσότερων 

Διοικητικών Εφετείων, αρμόδιο καθίσταται αυτό που θα επιλέξει ο προσφεύγων ή ο ενάγων. 

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

προβλεπόμενης στο άρθρο 205 του Ν. 4412/2016 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον 

ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοι-

κητικής πράξης ή παράλειψης. 

21.3.3. Η υπόθεση συζητείται σε δικάσιμο που ορίζεται όσο το δυνατόν συντομότερα. Αν ο φάκελος της 

υπόθεσης δεν αποσταλεί στο Διοικητικό Εφετείο από τη Διοίκηση, η συζήτηση αναβάλλεται σε νέα δικά-

σιμο, κατά την οποία η υπόθεση συζητείται με βάση τα στοιχεία που προσκομίζει ο προσφεύγων ή ο ενά-

γων, αν το ζητήσει ο ίδιος. 

21.3.4. Η συζήτηση και η διεξαγωγή της απόδειξης ολοκληρώνονται σε μία (1) δικάσιμο. Ένορκες βεβαιώ-

σεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή προξένου λαμβάνονται υπόψη, μόνο αν έχουν δοθεί ύ-

στερα από κλήτευση του αντιδίκου τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη βεβαίωση και, αν 

πρόκειται να δοθούν στην αλλοδαπή, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή. Η απόφαση εκδίδεται 

το ταχύτερο. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου είναι αμέσως εκτελεστές. 

21.3.5. Κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Εφετείων που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 

μπορεί να ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τις ισχύουσες δια-

τάξεις. Αν από την εκτέλεση της απόφασης πιθανολογείται κίνδυνος βλάβης δυσχερώς επανορθώσιμης, 

μπορεί να διαταχθεί με αίτηση κάποιου από τους διαδίκους η ολική ή η εν μέρει αναστολή της εκτέλεσης 

της προσβαλλόμενης απόφασης, με τον όρο παροχής ανάλογης εγγύησης ή και χωρίς εγγύηση ή να εξαρ-

τηθεί η εκτέλεση της απόφασης από την παροχή εγγύησης από τον διάδικο που έχει νικήσει. Για την αίτηση 

αποφαίνεται, συνεδριάζοντας ως συμβούλιο, χωρίς υποχρεωτική κλήτευση των διαδίκων, το αρμόδιο 

τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο συγκροτείται από τρία (3) μέλη, στα οποία περιλαμβάνε-

ται υποχρεωτικά ο εισηγητής της υπόθεσης. Η απόφαση της αναστολής μπορεί κατά τον ίδιο τρόπο να 

ανακληθεί, με αίτηση κάποιου από τους διαδίκους έως και κατά την πρώτη συζήτηση της αναίρεσης. 

21.3.6. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από 

όλα τα μέλη της, που μεταξύ τους στην περίπτωση αυτή υπάρχει αναγκαστική ομοδικία. 
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Άρθρο 22ο 

Παράδοση – Παραλαβή Υλικών 

22.1. Χρόνος παράδοσης υλικών 

22.1.1. Οι παραδόσεις των ειδών καθαριότητας θα γίνουν τμηματικά, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των 

συμβάσεων που θα υπογραφούν, σύμφωνα με τις ανάγκες των αντίστοιχων Υπηρεσιών του κάθε Ν.Π.Δ.Δ. 

22.1.2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 

που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανω-

τέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη πα-

ράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει 

ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθούν όλες οι ποσότητες των παραγγελθέντων 

ειδών της αντίστοιχης σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

22.1.3. Οι Υπηρεσίες είτε του Δήμου είτε των εποπτευόμενων Ν.Π.Δ.Δ. θα αποστέλλουν κάθε φορά έγ-

γραφη παραγγελία προς τον αντίστοιχο ανάδοχο με τα προς παράδοση είδη και τις αντίστοιχες ποσότητες 

αυτών. Στην ανωτέρω παραγγελία θα αναφέρεται με σαφήνεια ο τόπος και ο χρόνος παράδοσης των ειδών.  

22.1.4. Ο ανάδοχος υποχρεούται, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής 

της έγγραφης παραγγελίας, να παραδώσει τα παραγγελθέντα είδη στις ποσότητες που έχουν παραγγελθεί. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την αντίστοιχη Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 

υποδοχής των ειδών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 

υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

22.2. Παραλαβή των ειδών – Τρόπος παραλαβής των ειδών 

22.2.1. H παραλαβή των ειδών θα γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συ-

γκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β΄ του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει σήμερα, και με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ίδιου νόμου. 

Η επιτροπή παραλαβής εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 

παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως 

άνω όρων. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους, συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 

οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών), σύμφωνα με την παρ. 3 του 

άρθρου 208 του Ν. 4412/2016. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 

ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για ε-

πανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 

ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν 

από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ’ έ-

φεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποί-

ηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του 

άρθρου 208 του Ν. 4412/2016. 

Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 
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Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέ-

σματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

22.2.2. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέ-

στηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που 

παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη 

του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγ-

ματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματο-

ποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του 

αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της 

επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παρα-

πάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως 

άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές 

επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προ-

βλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

22.3. Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

22.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 

απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να ε-

γκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 

προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

22.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 

θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν 

αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει 

ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

22.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 

3 του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 23ο 

Ανωτέρα βία 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβη-

σαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην 

αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ









 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

Της (επωνυμία επιχείρησης) ……………………………………………………………………………………………………………………, 

έδρα ………………………................, οδός .....…………………………………………………………….., αριθμός ………, τηλέ-

φωνο ……………………………………………, e-mail: ………………………….@..................................., fax …………………… . 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(σε € χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(σε € χωρίς ΦΠΑ) 

1. 
ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΛΙ-
ΤΡΩΝ) 

ΤΕΜ 200   

2. 
ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ Διάφορα χρώματα 1000 
ml 

ΤΕΜ 600   

3. ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ (ULTRA ΜΠΛΕ) 1000 ml  ΤΕΜ 600   

4. ΥΓΡΟ ΧΛΩΡΙΟ CLASSIC 2lt TEM 240   

5. ΥΓΡΟ ΧΛΩΡΙΟ LEMON 2lt TEM 240   

6. ΥΓΡΟ ΠΛΥΣΙΜ. ΣΚΕΥΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 750ml ΤΕΜ 200   

7. 
ΣΚΟΥΠΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΚΟ-
ΝΤΑΡΙ) 

ΤΕΜ 300   

8. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ TEM 200   

9. 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 300 gr 
(ΣΚΟΥΡΟΧΡΩΜΕΣ) 

TEM 200   

10. ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ ΧΡΩΜΕ 1,60m ΤΕΜ 100   

11. 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΧΡΩΜΕ 
1,60m 

ΤΕΜ 100   

12. 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 1,60m 

ΤΕΜ 50   

13. 
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑ-
ΝΕΙΩΝ (ΑΝΤΛΙΑ) 750ml 

ΤΕΜ 300   

14. ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ 500gr ΤΕΜ 150   

15. 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
60×60cm (ΜΑΥΡΕΣ ΛΕΠΤΕΣ) 

ΚΙΛΑ 250   

16. 
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΚΟΝΗ 20 
ΚΙΛΩΝ 

ΤΕΜ 3   

17. 
ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΑΕΡΟΖΟΛ ΓΙΑ ΣΦΗΚΕΣ 
(ΣΠΡΕΥ 600ml) 

ΤΕΜ 10   

18. 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕ-
ΘΟΣ 

ΤΕΜ 200   

19. 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΠΑΝΙ ΝΟΥΜΕΡΟ 3  (ΤΥ-
ΠΟΥ WETTEX) 

TEM 300   

20. ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΑ TEM 50   

21. ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 1lt ΤΕΜ 50   

22. 
ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

TEM 80   

23. ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ 50cm 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ  TEM 70   

24. ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ 80cm 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ  TEM 50   

25. 
ΣΦΥΚΤΗΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ-
ΣΤΡΑΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 14cm 

TEM 20   

26. ΤΕΛΑΡΟ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑΣ 50 cm TEM 50   

27. ΤΕΛΑΡΟ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑΣ 80 cm TEM 50   





 

 

28. ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 4 lt ΤΕΜ 8   

29. ΥΓΡΟ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΠΛΥΣΕΩΝ 2 lt TEM 15   

30. 
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤA ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΤΥ-
ΠΟΥ VIAKAL (ΑΝΤΛΙΑ ΤΩΝ 750ml) 

TEM 200   

31. ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ 450ml TEM 100   

32. 

ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ INOX ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΟ ΜΕ 
ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΟΥ (ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ).ΟΙ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΊΝΑΙ 12,9Χ9,9Χ23,7 ΚΑΙ ΧΩΡΗ-
ΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΛΙΤΡΟΥ 

TEM 15   

33. 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ-
ΤΟΣ ΜΕ 2 ΚΟΥΒΑΔΕΣ 18 ΛΙΤΡΩΝ ΚΑΙ 2 ΚΟΥ-
ΒΑΔΕΣ 12 ΛΙΤΡΩΝ, ΕΝΑ ΣΑΚΟ ΚΑΙ ΠΡΕΣΑ  

ΤΕΜ 5   

34. 

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟ-
ΝΤΑΡΙ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΜΕ ΜΗΚΟΣ ΑΠΟ 
1,35m ΕΩΣ 3,5m,ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΚΑΙ 
ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΓΟΥΝΑ ΚΑΘΑΡΙ-
ΣΜΟΥ.ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΓΩΝΙΑ ΕΥΡΟΥΣ 180 

ΤΕΜ 10   

35. 
ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 100% 
ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΛΤΟ 
(ΡΟΛΟ 1 ΚΙΛΟΥ) 

ΤΕΜ 200   

36. 
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΌ 100% ΛΕΥ-
ΚΑΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΛΤΟ 
(TEMAXIO 105 gr + - 5%) 

ΤΕΜ 12000   

37. 
ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤEΣ ΓΙΑ WC 4000 TEMAXIA ANA 
KOYTA 

KOYTA 300   

Σύνολο (χωρίς Φ.Π.Α.)  

Φ.Π.Α. 24%  

Τελικό Σύνολο (με Φ.Π.Α.)  

 
……………………………………………………., ……-……-2019 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 

(Σφραγίδα – Ηλεκτρονική Υπογραφή) 





 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β: Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

«ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ»». 

Της (επωνυμία επιχείρησης) ………………………………………………………………………………………………………………………………, 

έδρα ………………………........................., οδός .....…………………………………………………………….., αριθμός ………, τηλέ-

φωνο ……………………………………………………, e-mail: ………………………….@..................................., fax …………………… . 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(χωρίς Φ.Π.Α) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
(χωρίς Φ.Π.Α) 

1. Υγρό δαπέδου πατώματος 4 lit TEM 250   

2. Υγρό Τζαμιών (1000ml) ΤΕΜ. 100   

3. Χλώριο απλό 2 λίτρων  ΤΕΜ. 700   

4. Γάντια διάφορα μεγέθη  TEM. 1000   

5. Χαρτί κουζίνας μεγάλο (2kgr) ΤΕΜ. 420   

6. Χαρτί υγείας πακ. 48 τεμ. ΤΕΜ. 100   

7. Χαρτοπετσέτες 100τεμ.λευκές(38 Χ 38) ΤΕΜ. 150   

8. Υγρό πιάτων 4lit.παχύρευστο ΤΕΜ. 10   

9. Σφουγγαρίστρες  απλές με κοντάρι  ΤΕΜ. 30   

10. Σκούπες χόρτου με κοντάρι –Μεγάλες ΤΕΜ. 20   

11. Σκούπες βούρτσα σκληρή ΤΕΜ. 50   

12. Σκούπες με κοντάρι νάιλον ΤΕΜ. 50   

13. Υγρό τουαλέτας( 750ml) ΤΕΜ. 150   

14. Σπογγοπετσέτες κουζίνας τύπου wettex Νο 3 (κομμάτια) ΤΕΜ. 300   

15. Φαράσι με κοντάρι ψηλό ΤΕΜ. 60   

16. Παρκετέζα με κοντάρι πλάτους 40 εκ.  ΤΕΜ. 10   

17. Ποτήρια πλαστικά (50 τεμ.) μεσαίου μεγέθους ΤΕΜ. 200   

18. Κρεμοσάπουνο χεριών 4lit. ΤΕΜ. 60   

19. Πιάτα πλαστικά – μεσαίο μέγεθος Νο 9 10 (ΠΑΚ. 10 ΤΕΜ) ΠΑΚ. 100   

20. Σακουλάκια W.C 100 τεμ./ρολό  ΤΕΜ. 200   

21. Κουβάδες με στυπτήρι οικιακού τύπου περίπου 12 έως 14 
λίτρων . 

ΤΕΜ. 5   

22. Σφουγγαρίστρες με κοντάρι βαμβακερές επαγγελματικές α-
ποτελούμενη από 3 μέρη (κοντάρι, σφιγκτήρα και σφουγ-
γαρίστρα 300 gr). 

ΤΕΜ. 20   

23. Σφουγγάρια κουζίνας μεγάλο μέγεθος ΤΕΜ. 20   

24. Συρματόσκουπες μεταλλικές για μάζεμα φύλλων «Βεντά-
λια» με κοντάρι 

ΤΕΜ. 20   

25. Κουβάς σφουγγαρίσματος 25 lt με ρόδες και λαβή προώ-
θησης  

ΤΕΜ. 2   

26. Χειροπετσέτες για W.C. 4000 τμχ. Κούτα ΚΟΥΤΕΣ 100   

27. Καλαθάκια γραφείου  ΤΕΜ. 5   

28. Λάστιχο καθαρισμού δαπέδου με κοντάρι 75 cm ΤΕΜ 10   

29. Διάλυμα υδροχλωρικό οξύ (450 ml) ΤΕΜ 20   

Σύνολο (σε € χωρίς Φ.Π.Α.)  

Φ.Π.Α. 24% (σε €)  

Τελικό Σύνολο (σε € με Φ.Π.Α.)  

…………………………………, ……-……-2019 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
 

(Σφραγίδα – Ηλεκτρονική Υπογραφή) 





 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Γ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ». 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ1 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Της (επωνυμία επιχείρησης) ………………………………………………………………………………………………………………………………, 

έδρα ………………………........................., οδός .....…………………………………………………………….., αριθμός ………, τηλέ-

φωνο ……………………………………………………, e-mail: ………………………….@..................................., fax …………………… . 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(σε € χωρίς Φ.Π.Α) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  
(σε € χωρίς Φ.Π.Α) 

1 Αλουμινόχαρτο 100m. ΤΕΜΑΧΙΟ 25   

2 Απλώστρα ρούχων τρίφυλλη μεταλλική ΤΕΜΑΧΙΟ 2   

3 Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων (13 lit) ΤΕΜΑΧΙΟ 41   

4 Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων (20kg) ΤΕΜΑΧΙΟ 12   

5 Αποφρακτικό σωληνώσεων 100gr ΤΕΜΑΧΙΟ 60   

6 
Γάντια μίας χρήσης (100τεμ) βινυλίου (medium) - χωρίς 
τάλκ  

ΤΕΜΑΧΙΟ 264   

7 Κατσαριδοκτόνο - εντομοκτόνο ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

8 Κοντάρια μακριά μεταλλικά, μήκος 1,30 βιδωτά ΤΕΜΑΧΙΟ 10   

9 Κουβαδάκι τουαλέτας ΤΕΜΑΧΙΟ 12   

10 Κουβάδες Σφουγγαρίσματος απλοί  ΤΕΜΑΧΙΟ 14   

11 Κουβάδες Σφουγγαρίσματος επαγγελματικοί ΤΕΜΑΧΙΟ 4   

12 Κουβάς απορριμμάτων μεγάλος  ΤΕΜΑΧΙΟ 11   

13 Κρεμοσάπουνο χεριών 4lit. ΤΕΜΑΧΙΟ 95   

14 Λεβάντα για τον σκώρο ΤΕΜΑΧΙΟ 19   

15 Μαλακτικό ρούχων 4lit. ΤΕΜΑΧΙΟ 44   

16 Παχύρευστο υγρό καθαρισμού (4 lit) ΤΕΜΑΧΙΟ 85   

17 Πιάτα πλαστικά – μεσαίο μέγεθος Νο910 (ΣΥΣΚ.10 ΤΕΜ) ΣΥΣΚΕΑΣΙΑ  88   

18 Πιατοθήκη πλαστική ΤΕΜΑΧΙΟ 3   

19 Πιγκάλ τουαλέτας ΤΕΜΑΧΙΟ 15   

20 Πλαστικά καλαμάκια 100 τεμ. με σελοφάν ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 16   

21 Ποτήρια πλαστικά (50 τεμ.) μεσαίου μεγέθους ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 236   

22 Ρολό κουζίνας wettex 3 μέτρα ΤΕΜΑΧΙΟ 73   

23 Σάκοι σκουπιδιών μεγάλοι με κορδόνι 52*75 ΤΕΜΑΧΙΟ 490   

24 Σακουλάκια W.C. (100 τεμ) ΤΕΜΑΧΙΟ 232   

25 
Σακουλάκια τροφίμων (28*43 εκατ. 7 lit. μεγάλο μεγέ-
θος) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 66   

26 Σακούλες για ηλεκτρική σκούπα (Bosch GL - 20 & 30) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 9   

27 
Σακούλες για ηλεκτρική σκούπα (Siemens dynapower 
xxl) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10   

28 Σιδερώστρα ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

29 Σκόνη καθαρισμού (500gr) ΤΕΜΑΧΙΟ 60   

30 Σκούπες βούρτσα με κοντάρι ΤΕΜΑΧΙΟ 11   

31 Σκούπες με κοντάρι νάιλον ΤΕΜΑΧΙΟ 40   

32 Σκούπες χόρτου με κοντάρι –Μεγάλες ΤΕΜΑΧΙΟ 10   

33 Σύρμα χοντρό ασημί επαγ/κό  ΤΕΜΑΧΙΟ 83   

34 Σύρμα ψιλό κιλού ΤΕΜΑΧΙΟ 4   

35 Σφουγγάρια πιάτων με σύρμα (4αδα)-επαγγελματικά ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 159   

36 Σφουγγαρίστρες απλές με κοντάρι  ΤΕΜΑΧΙΟ 26   

37 Σφουγγαρίστρες (ανταλλακτικά) χωρίς κοντάρι 400 GR. ΤΕΜΑΧΙΟ 24   





 

 

38 
Σφουγγαρίστρες με κοντάρι βαμβακερές επαγγελματι-
κές 400 GR. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 25   

39 Υγρό δαπέδου πατώματος 4 lit (Prof) ΤΕΜΑΧΙΟ 195   

40 
Υγρό δύσκολων λεκέδων ή ενισχυτικό πλυντηρίου ρού-
χων (2lit) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 22   

41 Υγρό πιάτων 4lit.παχύρευστο ΤΕΜΑΧΙΟ 113   

42 Υγρό στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων (4 lit) ΤΕΜΑΧΙΟ 26   

43 Υγρό Τζαμιών (1000ml) ΤΕΜΑΧΙΟ 63   

44 Υγρό τουαλέτας (750ml) ΤΕΜΑΧΙΟ 109   

45 Φαράσι πλαστικό με χέρι ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

46 Χαρτί κουζίνας μεγάλο (2kgr) ΤΕΜΑΧΙΟ 269   

47 
Χαρτί υγείας 320-370 φύλλα / ρολό & μήκος 35-40 μέ-
τρα (πακ. 48 τεμ.) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 97   

48 Χαρτί υγείας επαγγελματικό (συσκ. 12 τεμ.*500gr) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 17   

49 
Χαρτομάντηλα σε κουτι επιτραπέζια με εξαιρετική απα-
λότητα (συσκ. 70-100 τεμ.) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 570   

50 Χαρτοπετσέτες 100τεμ.λευκές (28*28) ΤΕΜΑΧΙΟ 278   

51 Χειροπετσέτες ρολό 700γρ. έως 1.000γρ. (συσκ. 6 ρολά) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 31   

52 Χλωρίνη 4lit. αρωματικό λεμόνι (prof) ΤΕΜΑΧΙΟ 179   

Σύνολο (σε € χωρίς Φ.Π.Α.)  

Φ.Π.Α. 24% (σε €)  

Τελικό Σύνολο (σε € με Φ.Π.Α.)  

 
…………………………………, ……-……-2019 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 

(Σφραγίδα – Ηλεκτρονική Υπογραφή) 

  





 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Γ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ». 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ2 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Της (επωνυμία επιχείρησης) ………………………………………………………………………………………………………………………………, 

έδρα ………………………........................., οδός .....…………………………………………………………….., αριθμός ………, τηλέ-

φωνο ……………………………………………………, e-mail: ………………………….@..................................., fax …………………… . 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(σε χωρίς Φ.Π.Α) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  
(σε χωρίς Φ.Π.Α) 

1 
Διάφορες κρέμες συγκαμάτων άμεσης ανακούφισης για 
βρέφη 200-250ML (τύπου Bepanthol) 

ΤΕΜ 75   

2 
Kρέμα συγκαμάτων κ.τ.λ. για βρέφη 200-250ML (τύπου 
Sudocrem) 

ΤΕΜ 50   

3 
Μωρομάντηλα με εκχύλισμα χαμομηλιού ή Aloe Vera, υ-
ποαλλεργικά (62-72 τεμ. / συσκ. - πακέτο 3 ή 4 τεμ.) 

ΣΥΣΚ. 3 ή 4 
ΤΕΜ 

1.970   

4 
Πάνες μωρών υποαλλεργικές Νο 4 (50-55 τεμ./συσκ. - πε-
ρίπου 7 – 18 κιλά ) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100   

5 
Πάνες μωρών υποαλλεργικές Νο 4+ (50-55 τεμ./συσκ. - 
περίπου 9 – 20 κιλά ) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 120   

6 
Πάνες μωρών υποαλλεργικές Νο 5 (50-55 τεμ./συσκ. - πε-
ρίπου 11 – 25 κιλά ) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 450   

7 
Πάνες μωρών υποαλλεργικές Νο 5+ (50-55 τεμ./συσκ. - 
περίπου 13 -27 κιλά) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 190   

8 
Πάνες μωρών υποαλλεργικές Νο 6 (50-55 τεμ./συσκ. - πε-
ρίπου 16 κιλά και άνω) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 158   

9 Πάνες βρακάκι Νο 5 (συσκευασία 30-40 τεμ.) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 150   

10 Πάνες βρακάκι Νο 6 (συσκευασία 30-40 τεμ.) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 150   

11 
Σαμπουάν - αφρόλουτρο με αντλία για βρέφη (τύπου 
proderm, fissan) 400-500ML 

ΤΕΜ 120   

Σύνολο (σε € χωρίς Φ.Π.Α.)  

Φ.Π.Α. 24% (σε €)  

Τελικό Σύνολο (σε € με Φ.Π.Α.)  

 
…………………………………, ……-……-2019 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 

(Σφραγίδα – Ηλεκτρονική Υπογραφή) 





 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Δ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ». 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Της (επωνυμία επιχείρησης) ………………………………………………………………………………………………………………………………, 

έδρα ………………………........................., οδός .....…………………………………………………………….., αριθμός ………, τηλέ-

φωνο ……………………………………………………, e-mail: ………………………….@..................................., fax …………………… . 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(χωρίς Φ.Π.Α.) 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

(χωρίς Φ.Π.Α.) 

1 
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 100% ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ 
ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΛΤΟ (ΤΕΜΑΧΙΟ 105 γρ. + - 5%) 

ΤΕΜ 15.000   

2. 
ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 100% ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ 
ΧΑΡΤΙ ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΛΤΟ (ΡΟΛΟ 1 ΚΙΛΟΥ)  

ΤΕΜ 700   

3. ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΓΙΑ WC 4000 TMX KOYTA ΚΟΥΤΕΣ 100   

4. ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ Διάφορα χρώματα 1000 ml LT 2.000   

5. ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ (ULTRA ΜΠΛΕ) 1000 ml LT 1.000   

6. 
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ (ΦΙΑΛΗ ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ 750 
ml ΤΥΠΟΥ ΠΙΣΤΟΛΙ)  

ΤΕΜ 100   

7. ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) 750 ml ΤΕΜ 300   

8. ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΛΙΤΡΩΝ) ΤΕΜ 300   

9. ΥΓΡΟ ΠΛΥΣΙΜ. ΣΚΕΥΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 750ML TEM 100   

10. ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ (450 ml)  TEM 200   

11. ΣΚΟΥΠΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΔΩΤΟ (ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ) ΤΕΜ. 200   

12. ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΧΡΩΜΕ 1,60M TEM 50   

13. ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ TEM 100   

14. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΓΙΑ WC ΠΕΝΤΑΛ  TEM 200   

15. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 300 gr  TEM 300   

16. ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ TEM 500   

17. ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ TEM 100   

18. ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΑ  TEM 100   

19. ΣΒΗΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΕΣ  ΤΕΜ 500   

20. ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ WETTEX 6 ΤΕΜ/ΚΙΒ. TEM 200   

21. 
ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 25 lt ΜΕ ΡΟΔΕΣ ΚΑΙ ΛΑΒΗ ΠΡΟ-
ΩΘΗΣΗΣ  

TEM 40   

22. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ 80Χ100 ΚΙΛ 600   

23. ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ WC  ΚΙΛ 100   

24. ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΒΙΔΩΤΟ TEM 50   

25. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΓΙΑ WC ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ 5 lt  TEM 100   

26. ΚΑΛΑΘΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  TEM 100   

27. ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟ – ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ  ΤΕΜ 200   

Σύνολο (σε € χωρίς Φ.Π.Α.)  

Φ.Π.Α. 24% (σε €)  

Τελικό Σύνολο (σε € με Φ.Π.Α.)  

…………………………………, ……-……-2019 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
 

(Σφραγίδα – Ηλεκτρονική Υπογραφή) 





 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Ε: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ». 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Της (επωνυμία επιχείρησης) ………………………………………………………………………………………………………………………………, 

έδρα ………………………........................., οδός .....…………………………………………………………….., αριθμός ………, τηλέ-

φωνο ……………………………………………………, e-mail: ………………………….@..................................., fax …………………… . 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(χωρίς Φ.Π.Α.) 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

(χωρίς Φ.Π.Α.) 

1 
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 100% ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ 
ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΛΤΟ (ΤΕΜΑΧΙΟ 105 γρ. + - 5%) 

ΤΕΜ 15.000   

2. 
ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 100% ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ 
ΧΑΡΤΙ ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΛΤΟ (ΡΟΛΟ 1 ΚΙΛΟΥ)  

ΤΕΜ 700   

3. ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΓΙΑ WC 4000 TMX KOYTA ΚΟΥΤΕΣ 100   

4. ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ Διάφορα χρώματα 1000 ml LT 2.000   

5. ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ (ULTRA ΜΠΛΕ) 1000 ml LT 1.000   

6. 
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ (ΦΙΑΛΗ ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ 750 
ml ΤΥΠΟΥ ΠΙΣΤΟΛΙ)  

ΤΕΜ 100   

7. ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) 750 ml ΤΕΜ 300   

8. ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΛΙΤΡΩΝ) ΤΕΜ 300   

9. ΥΓΡΟ ΠΛΥΣΙΜ. ΣΚΕΥΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 750ML TEM 100   

10. ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ (450 ml)  TEM 200   

11. ΣΚΟΥΠΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΔΩΤΟ (ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ) ΤΕΜ. 200   

12. ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΧΡΩΜΕ 1,60M TEM 50   

13. ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ TEM 100   

14. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΓΙΑ WC ΠΕΝΤΑΛ  TEM 200   

15. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 300 gr  TEM 300   

16. ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ TEM 500   

17. ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ TEM 100   

18. ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΑ  TEM 100   

19. ΣΒΗΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΕΣ  ΤΕΜ 500   

20. ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ WETTEX 6 ΤΕΜ/ΚΙΒ. TEM 200   

21. 
ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 25 lt ΜΕ ΡΟΔΕΣ ΚΑΙ ΛΑΒΗ ΠΡΟ-
ΩΘΗΣΗΣ  

TEM 40   

22. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ 80Χ100 ΚΙΛ 600   

23. ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ WC  ΚΙΛ 100   

24. ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΒΙΔΩΤΟ TEM 50   

25. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΓΙΑ WC ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ 5 lt  TEM 100   

26. ΚΑΛΑΘΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  TEM 100   

27. ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟ – ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ  ΤΕΜ 200   

Σύνολο (σε € χωρίς Φ.Π.Α.)  

Φ.Π.Α. 24% (σε €)  

Τελικό Σύνολο (σε € με Φ.Π.Α.)  

 
…………………………………, ……-……-2019 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 

(Σφραγίδα – Ηλεκτρονική Υπογραφή) 





 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Ταχ. Δ/νση : Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους 
Τ.Κ. – Πόλη : 111.46 – Γαλάτσι 
Πληροφορίες : Π. Δημουλέας 
Τηλέφωνο : 2132055315, 2132055370 
E-mail : promithies@galatsi.gr 

 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΑΘΛΗ-
ΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ» & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙ-

ΤΡΟΠΩΝ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.) 133.244,76 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γαλάτσι, Οκτώβριος 2019

mailto:promithies@galatsi.gr




 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
Αντικείμενο της παρούσης Τεχνικής Έκθεσης είναι η προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών του Δήμου και των εποπτευόμενων από αυτόν Νομικών του Προσώπων. 

Ο διαγωνισμός διακρίνεται σε πέντε (5) ομάδες (η ομάδα Γ, επίσης, διακρίνεται σε δύο (2) υποομάδες, τη Γ1 & τη Γ2): 

ΟΜΑΔΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. 

Α΄ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

Β΄ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

Γ΄ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ» 

 ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ1 

 ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ2 

Δ΄ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ε΄ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Τα προς προμήθεια είδη, για κάθε μια από τις παραπάνω ομάδες, είναι τα ακόλουθα: 

ΟΜΑΔΑ Α. ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡ. 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-
ΔΑΣ 

(σε € χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(σε € χωρίς 

ΦΠΑ) 

1. 39830000-9 
ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 
ΛΙΤΡΩΝ) 

ΤΕΜ 200 3,00 600,00 

2. 39830000-9 
ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ Διάφορα χρώματα 
1000 ml 

ΤΕΜ 600 1,50 900,00 

3. 39830000-9 
ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ (ULTRA ΜΠΛΕ) 1000 
ml  

ΤΕΜ 600 1,50 900,00 

4. 39830000-9 ΥΓΡΟ ΧΛΩΡΙΟ CLASSIC 2lt TEM 240 3,00 720,00 

5. 39830000-9 ΥΓΡΟ ΧΛΩΡΙΟ LEMON 2lt TEM 240 3,00 720,00 

6. 39830000-9 ΥΓΡΟ ΠΛΥΣΙΜ. ΣΚΕΥΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 750ml ΤΕΜ 200 1,00 200,00 

7. 39800000-0 
ΣΚΟΥΠΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΧΩΡΙΣ 
ΚΟΝΤΑΡΙ) 

ΤΕΜ 300 1,50 450,00 

8. 39800000-0 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ TEM 200 1,50 300,00 

9. 39800000-0 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 300 
gr (ΣΚΟΥΡΟΧΡΩΜΕΣ) 

TEM 200 2,50 500,00 

10. 39800000-0 ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ ΧΡΩΜΕ 1,60m ΤΕΜ 100 1,20 120,00 

11. 39800000-0 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΧΡΩΜΕ 
1,60m 

ΤΕΜ 100 1,20 120,00 

12. 39800000-0 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ-
ΚΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 1,60m 

ΤΕΜ 50 3,00 150,00 

13. 39830000-9 
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ-
ΦΑΝΕΙΩΝ (ΑΝΤΛΙΑ) 750ml 

ΤΕΜ 300 1,50 450,00 

14. 39830000-9 
ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ 
500gr 

ΤΕΜ 150 1,00 150,00 

15. 39800000-0 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
60×60cm (ΜΑΥΡΕΣ ΛΕΠΤΕΣ) 

ΚΙΛΑ 250 2,40 600,00 

16. 39830000-9 
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΚΟΝΗ 
20 ΚΙΛΩΝ 

ΤΕΜ 3 30,00 90,00 

17. 33691000-0 
ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΑΕΡΟΖΟΛ ΓΙΑ ΣΦΗΚΕΣ 
(ΣΠΡΕΥ 600ml) 

ΤΕΜ 10 7,00 70,00 

18. 39800000-0 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕ-
ΓΕΘΟΣ 

ΤΕΜ 200 0,50 100,00 

19. 39800000-0 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΠΑΝΙ ΝΟΥΜΕΡΟ 3  
(ΤΥΠΟΥ WETTEX) 

TEM 300 1,20 360,00 

20. 39800000-0 ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΑ TEM 50 1,60 80,00 

21. 39830000-9 
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 
1lt 

ΤΕΜ 50 10,00 500,00 





 
 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(σε € χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(σε € χωρίς 

ΦΠΑ) 

22. 39800000-0 
ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

TEM 80 1,50 120,00 

23. 39800000-0 ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ 50cm 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ  TEM 70 9,00 630,00 

24. 39800000-0 ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ 80cm 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ  TEM 50 9,00 450,00 

25. 39800000-0 
ΣΦΥΚΤΗΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΦΟΥΓ-
ΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 14cm 

TEM 20 4,00 80,00 

26. 39800000-0 ΤΕΛΑΡΟ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑΣ 50 cm TEM 50 6,00 300,00 

27. 39800000-0 ΤΕΛΑΡΟ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑΣ 80 cm TEM 50 7,00 350,00 

28. 39830000-9 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 4 lt ΤΕΜ 8 7,00 56,00 

29. 39830000-9 ΥΓΡΟ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΠΛΥΣΕΩΝ 2 lt TEM 15 7,00 105,00 

30. 39830000-9 
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤA ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ 
ΤΥΠΟΥ VIAKAL (ΑΝΤΛΙΑ ΤΩΝ 750ml) 

TEM 200 3,00 600,00 

31. 39830000-9 ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ 450ml TEM 100 0,90 90,00 

32. 39800000-0 

ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙ-
ΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ INOX ΓΙΑ ΜΠΑ-
ΝΙΟ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΟΥ (ΜΕ 
ΚΛΕΙΔΙ).ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΊΝΑΙ 
12,9Χ9,9Χ23,7 ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε-
ΝΟΣ ΛΙΤΡΟΥ 

TEM 15 40,00 600,00 

33. 39800000-0 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ-
ΣΜΑΤΟΣ ΜΕ 2 ΚΟΥΒΑΔΕΣ 18 ΛΙΤΡΩΝ 
ΚΑΙ 2 ΚΟΥΒΑΔΕΣ 12 ΛΙΤΡΩΝ, ΕΝΑ ΣΑΚΟ 
ΚΑΙ ΠΡΕΣΑ  

ΤΕΜ 5 220,00 1.100,00 

34. 39800000-0 

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΜΕ ΜΗΚΟΣ 
ΑΠΟ 1,35m ΕΩΣ 3,5m,ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟ ΣΙΛΙ-
ΚΟΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΓΟΥΝΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ.ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥ ΥΑΛΟΚΑ-
ΘΑΡΙΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΓΩΝΙΑ 
ΕΥΡΟΥΣ 180 

ΤΕΜ 10 20,00 200,00 

35. 33771000-5 
ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 
100% ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ ΧΗΜΙΚΟ 
ΠΟΛΤΟ (ΡΟΛΟ 1 ΚΙΛΟΥ) 

ΤΕΜ 200 1,80 360,00 

36. 33771000-5 
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΌ 100% 
ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΛΤΟ 
(TEMAXIO 105 gr + - 5%) 

ΤΕΜ 12000 0,20 2.400,00 

37. 33771000-5 
ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤEΣ ΓΙΑ WC 4000 TEMAXIA 
ANA KOYTA 

KOYTA 300 10,00 3.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ (σε € χωρίς Φ.Π.Α.)  18.521,00 

ΦΠΑ 24% (σε €) 4.445,04 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (σε € με Φ.Π.Α.) 22.966,04 

 
ΟΜΑΔΑ Β. ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟ-

ΝΥΣΙΟΥ»» 

A/A CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(χωρίς Φ.Π.Α) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
(χωρίς Φ.Π.Α) 

1. 39831300-9 Υγρό δαπέδου πατώματος 4 lit TEM 250 4,10 1.025,00 

2. 39831200-8 Υγρό Τζαμιών (1000ml) ΤΕΜ. 100 2,40 240,00 

3. 24311900-6 Χλώριο απλό 2 λίτρων  ΤΕΜ. 700 3,50 2.450,00 

4. 18424000-7 Γάντια διάφορα μεγέθη  TEM. 1000 3,15 3.150,00 

5. 33760000-5 Χαρτί κουζίνας μεγάλο (2kgr) ΤΕΜ. 420 3,60 1.512,00 

6. 33761000-2 Χαρτί υγείας πακ. 48 τεμ. ΤΕΜ. 100 9,00 900,00 

7. 33764000-3 Χαρτοπετσέτες 100τεμ.λευκές(38 Χ 38) ΤΕΜ. 150 0,60 90,00 

8. 39831200-8 Υγρό πιάτων 4lit.παχύρευστο ΤΕΜ. 10 3,50 35,00 

9. 39224300-1 Σφουγγαρίστρες  απλές με κοντάρι  ΤΕΜ. 30 1,55 46,50 

10. 39224100-9 Σκούπες χόρτου με κοντάρι –Μεγάλες ΤΕΜ. 20 3,55 71,00 

11. 39224300-1 Σκούπες βούρτσα σκληρή ΤΕΜ. 50 3,00 150,00 





 
 

12. 39224100-9 Σκούπες με κοντάρι νάιλον ΤΕΜ. 50 1,55 77,50 

13. 39831600-2 Υγρό τουαλέτας( 750ml) ΤΕΜ. 150 1,05 157,50 

14. 39525800-6 Σπογγοπετσέτες κουζίνας τύπου wettex Νο 
3 (κομμάτια) 

ΤΕΜ. 300 0,50 150,00 

15. 39224350-6 Φαράσι με κοντάρι ψηλό ΤΕΜ. 60 1,80€ 108,00 

16. 39224300-1 Παρκετέζα με κοντάρι πλάτους 40 εκ.  ΤΕΜ. 10 5,50€ 55,00 

17. 19520000-7 Ποτήρια πλαστικά (50 τεμ.) μεσαίου μεγέ-
θους 

ΤΕΜ. 200 0,70€ 140,00 

18. 33711900-6 Κρεμοσάπουνο χεριών 4lit. ΤΕΜ. 60 3,00€ 180,00 

19. 19520000-7 Πιάτα πλαστικά – μεσαίο μέγεθος Νο 9 10 
(ΠΑΚ. 10 ΤΕΜ) 

ΠΑΚ. 100 1,25 125,00 

20. 19640000-4 Σακουλάκια W.C 100 τεμ./ρολό  ΤΕΜ. 200 3,10€ 620,00 

21. 39224330-0 
 

Κουβάδες με στυπτήρι οικιακού τύπου πε-
ρίπου 12 έως 14 λίτρων . 

ΤΕΜ. 5 3,50€ 17,50 

22. 39224300-1 Σφουγγαρίστρες με κοντάρι βαμβακερές ε-
παγγελματικές αποτελούμενη από 3 μέρη 
(κοντάρι, σφιγκτήρα και σφουγγαρίστρα 
300 gr). 

ΤΕΜ. 20 2,50 50,00 

23. 39224320-7 Σφουγγάρια κουζίνας μεγάλο μέγεθος ΤΕΜ. 20 0,50 10,00 

24. 39224100-9 Συρματόσκουπες μεταλλικές για μάζεμα 
φύλλων «Βεντάλια» με κοντάρι 

ΤΕΜ. 20 20,00 400,00 

25. 39224330-0 
 

Κουβάς σφουγγαρίσματος 25 lt με ρόδες 
και λαβή προώθησης  

ΤΕΜ. 2 55,00 110,00 

26. 33763000-6 Χειροπετσέτες για W.C. 4000 τμχ. Κούτα ΚΟΥΤΕΣ 100 12,00 1.200,00 

27. 34928480-6 Καλαθάκια γραφείου  ΤΕΜ. 5 1,20 6,00 

28. 39224000-8 Λάστιχο καθαρισμού δαπέδου με κοντάρι 
75 cm 

ΤΕΜ 10 15,00 150,00 

29. 39831600-2 Διάλυμα υδροχλωρικό οξύ (450 ml) ΤΕΜ 20 0,50 10,00 

ΣΥΝΟΛΟ  13.236,00 

ΦΠΑ 24% 3.176,64 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 16.412,64 

 

ΟΜΑΔΑ Γ. ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ1 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(σε € χωρίς Φ.Π.Α) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  
(σε € χωρίς Φ.Π.Α) 

1 39800000-0 Αλουμινόχαρτο 100m. ΤΕΜΑΧΙΟ 25 4,41  110,25  

2 39800000-0 Απλώστρα ρούχων τρίφυλλη μεταλλική ΤΕΜΑΧΙΟ 2 15,00  30,00  

3 39800000-0 Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων (13 lit) ΤΕΜΑΧΙΟ 41 18,00  738,00  

4 39800000-0 Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων (20kg) ΤΕΜΑΧΙΟ 12 30,00  360,00  

5 39800000-0 Αποφρακτικό σωληνώσεων 100gr ΤΕΜΑΧΙΟ 60 0,90  54,00  

6 39800000-0 
Γάντια μίας χρήσης (100τεμ) βινυλίου 
(medium) - χωρίς τάλκ  

ΤΕΜΑΧΙΟ 264 4,60  1.214,40  

7 39800000-0 Κατσαριδοκτόνο – εντομοκτόνο  ΤΕΜΑΧΙΟ 20 4,00  80,00  

8 39800000-0 
Κοντάρια μακριά μεταλλικά, μήκος 1,30 
βιδωτά 

ΤΕΜΑΧΙΟ 10 2,00  20,00  

9 39800000-0 Κουβαδάκι τουαλέτας ΤΕΜΑΧΙΟ 12 6,50  78,00  

10 39800000-0 Κουβάδες Σφουγγαρίσματος απλοί  ΤΕΜΑΧΙΟ 14 5,00  70,00  

11 39800000-0 
Κουβάδες Σφουγγαρίσματος επαγγελματι-
κοί 

ΤΕΜΑΧΙΟ 4 50,00  200,00  

12 39800000-0 Κουβάς απορριμμάτων μεγάλος  ΤΕΜΑΧΙΟ 11 15,00  165,00  

13 39800000-0 Κρεμοσάπουνο χεριών 4lit. ΤΕΜΑΧΙΟ 95 3,00  285,00  

14 39800000-0 Λεβάντα για τον σκώρο ΤΕΜΑΧΙΟ 19 1,50  28,50  

15 39800000-0 Μαλακτικό ρούχων 4lit. ΤΕΜΑΧΙΟ 44 2,70  118,80  

16 39800000-0 Παχύρευστο υγρό καθαρισμού (4 lit) ΤΕΜΑΧΙΟ 85 3,10  263,50  

17 39800000-0 
Πιάτα πλαστικά – μεσαίο μέγεθος Νο910 
(ΣΥΣΚ.10 ΤΕΜ) 

ΣΥΣΚΕΑΣΙΑ  88 1,25  110,00  

18 39800000-0 Πιατοθήκη πλαστική ΤΕΜΑΧΙΟ 3 5,00  15,00  

19 39800000-0 Πιγκάλ τουαλέτας ΤΕΜΑΧΙΟ 15 6,00  90,00  

20 39800000-0 Πλαστικά καλαμάκια 100 τεμ. με σελοφάν ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 16 1,25  20,00  





 
 

21 39800000-0 
Ποτήρια πλαστικά (50 τεμ.) μεσαίου μεγέ-
θους 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 236 0,70  165,20  

22 39800000-0 Ρολό κουζίνας wettex 3 μέτρα ΤΕΜΑΧΙΟ 73 3,00  219,00  

23 39800000-0 
Σάκοι σκουπιδιών μεγάλοι με κορδόνι 
52*75 

ΤΕΜΑΧΙΟ 490 0,65  318,50  

24 39800000-0 Σακουλάκια W.C. (100 τεμ) ΤΕΜΑΧΙΟ 232 0,60  139,20  

25 39800000-0 
Σακουλάκια τροφίμων (28*43 εκατ. 7 lit. 
μεγάλο μέγεθος) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 66 1,40  92,40  

26 39800000-0 
Σακούλες για ηλεκτρική σκούπα (Bosch GL 
- 20 & 30) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 9 10,00  90,00  

27 39800000-0 
Σακούλες για ηλεκτρική σκούπα (Siemens 
dynapower xxl) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 8,00  80,00  

28 39800000-0 Σιδερώστρα ΤΕΜΑΧΙΟ 1 25,00  25,00  

29 39800000-0 Σκόνη καθαρισμού (500gr) ΤΕΜΑΧΙΟ 60 0,95  57,00  

30 39800000-0 Σκούπες βούρτσα με κοντάρι ΤΕΜΑΧΙΟ 11 3,00  33,00  

31 39800000-0 Σκούπες με κοντάρι νάιλον ΤΕΜΑΧΙΟ 40 1,55  62,00  

32 39800000-0 Σκούπες χόρτου με κοντάρι –Μεγάλες ΤΕΜΑΧΙΟ 10 3,55  35,50  

33 39800000-0 Σύρμα χοντρό ασημί επαγ/κό  ΤΕΜΑΧΙΟ 83 0,60  49,80  

34 39800000-0 Σύρμα ψιλό κιλού ΤΕΜΑΧΙΟ 4 5,50  22,00  

35 39800000-0 
Σφουγγάρια πιάτων με σύρμα (4αδα)-ε-
παγγελματικά 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 159 1,05  166,95  

36 39800000-0 Σφουγγαρίστρες απλές με κοντάρι  ΤΕΜΑΧΙΟ 26 1,55  40,30  

37 39800000-0 
Σφουγγαρίστρες (ανταλλακτικά) χωρίς κο-
ντάρι 400 GR. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 24 2,00  48,00  

38 39800000-0 
Σφουγγαρίστρες με κοντάρι βαμβακερές ε-
παγγελματικές 400 GR. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 25 4,70  117,50  

39 39800000-0 Υγρό δαπέδου πατώματος 4 lit (Prof) ΤΕΜΑΧΙΟ 195 2,10  409,50  

40 39800000-0 
Υγρό δύσκολων λεκέδων ή ενισχυτικό πλυ-
ντηρίου ρούχων (2lit) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 22 3,60  79,20  

41 39800000-0 Υγρό πιάτων 4lit.παχύρευστο ΤΕΜΑΧΙΟ 113 3,50  395,50  

42 39800000-0 Υγρό στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων (4 lit) ΤΕΜΑΧΙΟ 26 5,60  145,60  

43 39800000-0 Υγρό Τζαμιών (1000ml) ΤΕΜΑΧΙΟ 63 2,40  151,20  

44 39800000-0 Υγρό τουαλέτας( 750ml) ΤΕΜΑΧΙΟ 109 1,05  114,45  

45 39800000-0 Φαράσι πλαστικό με χέρι ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2,05  41,00  

46 39800000-0 Χαρτί κουζίνας μεγάλο (2kgr) ΤΕΜΑΧΙΟ 269 3,60  968,40  

47 39800000-0 
Χαρτί υγείας 320-370 φύλλα / ρολό & μή-
κος 35-40 μέτρα (πακ. 48 τεμ.) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 97 9,00  873,00  

48 39800000-0 
Χαρτί υγείας επαγγελματικό (συσκ. 12 
τεμ.*500gr) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 17 13,00  221,00  

49 39800000-0 
Χαρτομάντηλα σε κουτι επιτραπέζια με ε-
ξαιρετική απαλότητα (συσκ. 70-100 τεμ.) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 570 1,70  969,00  

50 39800000-0 Χαρτοπετσέτες 100τεμ.λευκές (28*28) ΤΕΜΑΧΙΟ 278 0,60  166,80  

51 39800000-0 
Χειροπετσέτες ρολό 700γρ. έως 1.000γρ. 
(συσκ. 6 ρολά) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 31 15,00  465,00  

52 39800000-0 Χλωρίνη 4lit. αρωματικό λεμόνι (prof) ΤΕΜΑΧΙΟ 179 5,00  895,00  

ΣΥΝΟΛΟ  11.706,45 

ΦΠΑ 24% 2.809,55 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 14.516,00 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ2 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(σε χωρίς Φ.Π.Α) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  
(σε χωρίς Φ.Π.Α) 

1 33750000-2 
Διάφορες κρέμες συγκαμάτων άμεσης α-
νακούφισης για βρέφη 200-250ML (τύπου 
Bepanthol) 

ΤΕΜ 75 7,00  525,00 

2 33750000-2 
Kρέμα συγκαμάτων κ.τ.λ. για βρέφη 200-
250ML (τύπου Sudocrem) 

ΤΕΜ 50 10,00  500,00 

3 33750000-2 
Μωρομάντηλα με εκχύλισμα χαμομηλιού 
ή Aloe Vera, υποαλλεργικά (62-72 τεμ. / 
συσκ. - πακέτο 3 ή 4 τεμ.) 

ΣΥΣΚ. 3 ή 4 
ΤΕΜ 

1.970 4,60  9.062,00 





 
 

4 33750000-2 
Πάνες μωρών υποαλλεργικές Νο 4 (50-55 
τεμ./συσκ. - περίπου 7 – 18 κιλά ) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 10,00  1.000,00 

5 33750000-2 
Πάνες μωρών υποαλλεργικές Νο 4+ (50-
55 τεμ./συσκ. - περίπου 9 – 20 κιλά ) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 120 10,00  1.200,00 

6 33750000-2 
Πάνες μωρών υποαλλεργικές Νο 5 (50-55 
τεμ./συσκ. - περίπου 11 – 25 κιλά ) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 450 10,00  4.500,00 

7 33750000-2 
Πάνες μωρών υποαλλεργικές Νο 5+ (50-
55 τεμ./συσκ. - περίπου 13 -27 κιλά) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 190 10,00  1.900,00 

8 33750000-2 
Πάνες μωρών υποαλλεργικές Νο 6 (50-55 
τεμ./συσκ. - περίπου 16 κιλά και άνω) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 158 10,00  1.580,00 

9 33750000-2 
Πάνες βρακάκι Νο 5 (συσκευασία 30-40 
τεμ.) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 150 9,00  1.350,00 

10 33750000-2 
Πάνες βρακάκι Νο 6 (συσκευασία 30-40 
τεμ.) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 150 9,00  1.350,00 

11 33750000-2 
Σαμπουάν - αφρόλουτρο με αντλία για 
βρέφη (τύπου proderm, fissan) 400-
500ML 

ΤΕΜ 120 6,00  720,00 

ΣΥΝΟΛΟ 23.687,00 

ΦΠΑ 24% 5.684,88 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 29.371,88 

 
ΟΜΑΔΑ Δ. ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» 

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 

(χωρίς Φ.Π.Α.) 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
(χωρίς Φ.Π.Α.) 

1 33771000-5 
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 100% ΛΕΥ-
ΚΑΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΛΤΟ (ΤΕΜΑΧΙΟ 
105 γρ. + - 5%) 

ΤΕΜ 0,20 15.000 3.000,00 

2. 33771000-5 
ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 100% 
ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΛΤΟ 
(ΡΟΛΟ 1 ΚΙΛΟΥ)  

ΤΕΜ 1,80 700 1.260,00 

3. 33771000-5 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΓΙΑ WC 4000 TMX KOYTA ΚΟΥΤΕΣ 12,00 100 1.200,00 

4. 39830000-9 
ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ Διάφορα χρώματα 1000 
ml 

LT 1,20 2.000 2.400,00 

5. 39830000-9 ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ (ULTRA ΜΠΛΕ) 1000 ml LT 1,20 1.000 1.200,00 

6. 39830000-9 
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ (ΦΙΑΛΗ ΜΕ 
ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ 750 ml ΤΥΠΟΥ ΠΙΣΤΟΛΙ)  

ΤΕΜ 1,50 100 150,00 

7. 39830000-9 
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ (ΑΝΤΑΛΛΑ-
ΚΤΙΚΟ) 750 ml 

ΤΕΜ 1,40 300 420,00 

8. 39830000-9 
ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΛΙ-
ΤΡΩΝ) 

ΤΕΜ 3,00 300 900,00 

9. 39830000-9 ΥΓΡΟ ΠΛΥΣΙΜ. ΣΚΕΥΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 750ML TEM 1,55 100 155,00 

10. 39830000-9 ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ (450 ml)  TEM 0,50 200 100,00 

11. 39800000-0 
ΣΚΟΥΠΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΔΩΤΟ (ΧΩ-
ΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ) 

ΤΕΜ. 1,50 200 300,00 

12. 39800000-0 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΧΡΩΜΕ 
1,60M 

TEM 1,30 50 65,00 

13. 39800000-0 
ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟ-
ΤΗΤΑΣ 

TEM 1,00 100 100,00 

14. 39800000-0 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΓΙΑ WC ΠΕΝΤΑΛ  TEM 4,80 200 960,00 

15. 39800000-0 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 300 gr  TEM 3,00 300 900,00 

16. 39800000-0 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕ-
ΘΟΣ 

TEM 0,30 500 150,00 

17. 39800000-0 
ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑ-
ΣΤΙΧΟ 

TEM 1,70 100 170,00 

18. 39800000-0 ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΑ  TEM 1,00 100 100,00 

19. 39800000-0 ΣΒΗΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΕΣ  ΤΕΜ 1,00 500 500,00 

20. 39800000-0 ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ WETTEX 6 ΤΕΜ/ΚΙΒ. TEM 3,00 200 600,00 

21. 39800000-0 
ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 25 lt ΜΕ ΡΟΔΕΣ 
ΚΑΙ ΛΑΒΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ  

TEM 50,00 40 2.000,00 





 
 

22. 39800000-0 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ 
80Χ100 

ΚΙΛ 1,75 600 1.050,00 

23. 39800000-0 ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ WC  ΚΙΛ 3,10 100 310,00 

24. 39800000-0 
ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΒΙΔΩΤΟ 

TEM 1,25 50 62,50 

25. 39800000-0 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΓΙΑ WC ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ 5 
lt  

TEM 6,5 100 650,00 

26. 39800000-0 ΚΑΛΑΘΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  TEM 6,5 100 650,00 

27. 39800000-0 ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟ – ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ  ΤΕΜ 4,00 200 800,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  20.152,50 

Φ.Π.Α. 24% 4.836,60 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24.989,10 
 

ΟΜΑΔΑ Ε. ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» 

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 

(χωρίς Φ.Π.Α.) 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
(χωρίς Φ.Π.Α.) 

1 33771000-5 
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 100% ΛΕΥΚΑ-
ΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΛΤΟ (ΤΕΜΑΧΙΟ 105 
γρ. + - 5%) 

ΤΕΜ 0,20 15.000 3.000,00 

2. 33771000-5 
ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 100% ΛΕΥ-
ΚΑΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΛΤΟ (ΡΟΛΟ 1 ΚΙ-
ΛΟΥ)  

ΤΕΜ 1,80 700 1.260,00 

3. 33771000-5 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΓΙΑ WC 4000 TMX KOYTA ΚΟΥΤΕΣ 12,00 100 1.200,00 

4. 39830000-9 ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ Διάφορα χρώματα 1000 ml LT 1,20 2.000 2.400,00 

5. 39830000-9 ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ (ULTRA ΜΠΛΕ) 1000 ml LT 1,20 1.000 1.200,00 

6. 39830000-9 
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ (ΦΙΑΛΗ ΜΕ ΨΕ-
ΚΑΣΤΗΡΑ 750 ml ΤΥΠΟΥ ΠΙΣΤΟΛΙ)  

ΤΕΜ 1,50 100 150,00 

7. 39830000-9 
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ (ΑΝΤΑΛΛΑ-
ΚΤΙΚΟ) 750 ml 

ΤΕΜ 1,40 300 420,00 

8. 39830000-9 ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΛΙΤΡΩΝ) ΤΕΜ 3,00 300 900,00 

9. 39830000-9 ΥΓΡΟ ΠΛΥΣΙΜ. ΣΚΕΥΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 750ML TEM 1,55 100 155,00 

10. 39830000-9 ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ (450 ml)  TEM 0,50 200 100,00 

11. 39800000-0 
ΣΚΟΥΠΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΔΩΤΟ (ΧΩΡΙΣ 
ΚΟΝΤΑΡΙ) 

ΤΕΜ. 1,50 200 300,00 

12. 39800000-0 ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΧΡΩΜΕ 1,60M TEM 1,30 50 65,00 

13. 39800000-0 
ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗ-
ΤΑΣ 

TEM 1,00 100 100,00 

14. 39800000-0 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΓΙΑ WC ΠΕΝΤΑΛ  TEM 4,80 200 960,00 

15. 39800000-0 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 300 gr  TEM 3,00 300 900,00 

16. 39800000-0 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ TEM 0,30 500 150,00 

17. 39800000-0 ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ TEM 1,70 100 170,00 

18. 39800000-0 ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΑ  TEM 1,00 100 100,00 

19. 39800000-0 ΣΒΗΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΕΣ  ΤΕΜ 1,00 500 500,00 

20. 39800000-0 ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ WETTEX 6 ΤΕΜ/ΚΙΒ. TEM 3,00 200 600,00 

21. 39800000-0 
ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 25 lt ΜΕ ΡΟΔΕΣ 
ΚΑΙ ΛΑΒΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ  

TEM 50,00 40 2.000,00 

22. 39800000-0 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ 80Χ100 ΚΙΛ 1,75 600 1.050,00 

23. 39800000-0 ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ WC  ΚΙΛ 3,10 100 310,00 

24. 39800000-0 
ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΒΙΔΩΤΟ 

TEM 1,25 50 62,50 

25. 39800000-0 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΓΙΑ WC ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ 5 lt  TEM 6,5 100 650,00 

26. 39800000-0 ΚΑΛΑΘΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  TEM 6,5 100 650,00 

27. 39800000-0 ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟ – ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ  ΤΕΜ 4,00 200 800,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  20.152,50 

Φ.Π.Α. 24% 4.836,60 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24.989,10 

Γαλάτσι, Οκτώβριος 2019 
           ΣΥΝΤΑΞΗ                                                       ΕΛΕΓΧΟΣ                                                              ΘΕΩΡΗΣΗ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΝΝΗΣ                                 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΥΛΕΑΣ                                 ΕΛΕΝΗ ΠΡΙΝΤΖΟΥ 





 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τα προσφερόμενα είδη οφείλουν να: 

 είναι άριστης ποιότητας,  

 είναι επώνυμα, 

 φέρουν οδηγίες στα Ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. 

 έχουν σήμανση από την οποία προκύπτει ο κατασκευαστής - παραγωγός καθώς και η χώρα προέλευ-

σης, εάν είναι εκτός Ε.Ε. 

 είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. 

 φέρουν όλες τις πιστοποιήσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές 

διατάξεις. 

Ειδικότερα, οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών είναι οι ακόλουθες: 

 ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΛΙΤΡΩΝ) 

Σαπούνι χεριών υγρό παχύρευστο διάλυμα ουδέτερο ph περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά συστατικά και 

γλυκερίνη. Τα συστατικά του στοιχεία να είναι οικολογικά και βιοδιασπώμενα, απαλό άρωμα.  

 ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΙ 380gr 

Σε σκόνη με ενζυμα που να αποτελεί μίγμα τασιενεργών συστατικών, αλκαλικών αλάτων, λευκαντικών πα-

ραγόντων , τα οποία θα ενεργοποιούνται ακόμη και σε μέτριες θερμοκρασίες. Να περιέχει ανιοντικά  τα-

σιενεργα 5-15%, μη ιονικά τασιενεργά, φωσφορικά άλατα, πρωτεολυτικά ένζυμα για την απομάκρυνση ρύ-

πων πρωτεϊνικής φύσης και λευκαντικούς παράγοντες με βάση το οξυγόνο 

 ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ Διάφορα χρώματα 1000 ml  

Να περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5%, φωσφορικά άλατα 5-15%. Να μην επηρεάζει τα 

χρώματα και να περιέχει πρώτες ύλες που να είναι βιοαπικοδομίσημες. Κατάλληλο για επιφάνειες από 

ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, φορμάικες, πλακάκια δαπέδου, μάρμαρα, τοίχους κλπ. Να μην χρειάζεται ξέ-

βγαλμα, διαλυτότητα 1/100. Να διατίθεται πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες χρήσης  καθώς 

και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ (ULTRA ΜΠΛΕ) 1000 ml 

Να περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5%, φωσφορικά άλατα 5-15%. Να μην επηρεάζει τα 

χρώματα και να περιέχει πρώτες ύλες που να είναι βιοαπικοδομίσημες. Κατάλληλο για επιφάνειες από 

ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, φορμάικες, πλακάκια δαπέδου, μάρμαρα, τοίχους κλπ. Να μην χρειάζεται ξέ-

βγαλμα, διαλυτότητα 1/100. Να διατίθεται πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες χρήσης  καθώς 

και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 ΥΓΡΟ ΧΛΩΡΙΟ CLASSIC 2 lt - ΥΓΡΟ ΧΛΩΡΙΟ LEMON 2 l 

Παχύρευστο υγρό ειδών υγιεινής με βάση το χλώριο (με απολυμαντικό παράγοντα υποχλωριώδες νάτριο 





 
 

4,5 γρ. στα 100 γρ.) (τύπου χλωρίνης) σε πλαστικό δοχείο συσκευασίας 750 ml το οποίο να περιέχει μη 

ιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5 % ,κατιονικά τασιενεργά λιγότερα από 5%. Δερματολογικά ελεγμένο. Η 

Συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες για την αραίωση &χρήση καθώς & οδηγίες προφύλαξης και 

αρ άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος  Κατάλληλο για χρήση σε χώρους τροφίμων, κουζίνες. Εξαιρετική 

καθαριστική και απολυμαντική δράση σε αραίωση 0,5%. Εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Φ.  

 ΥΓΡΟ ΠΛΥΣΙΜ. ΣΚΕΥΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 750 ml 

Να περιέχει ανιονικά επιφανειοδραστικά min16 % ,να περιέχει μη ιονικά min 2%, NAOH  min 8 %. Να έχει 

pH υδατικού  διαλύματος  1%, ειδική σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής (τσάι, λίπη, 

αίμα, καφές αυγό κτλ. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως & οδηγίες ασφάλειας. 

 ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Γάντια υψηλής ανθεκτικότητας που προσφέρουν υψηλή αποδοτικότητα, είναι άνετα χάρη στον ανατομικό 

σχεδιασμό τους ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν μεγάλη ευλυγισία. Κατασκευασμένα από 100% φυσικό κα-

ουτσούκ Εξαιρετικό κόστος χρήσης. Μέχρι και 5 φορές πιο ανθεκτικά σε λιπαρές τροφές, έλαια και απορ-

ρυπαντικά λόγω της εξαιρετικής χλωρίωσης. Έως και 40% πιο πυκνά από τα συμβατικά της αγοράς. Να 

φέρει σήμανση CE. 

 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΝΤΛΙΑ 

Με σύστημα ψεκασμού. Να περιέχει επιφανειοδραστικά 0,3-0,5 % .Να περιέχει οργανικό διαλύτη (εκ του 

οποίου τουλάχιστον αλκοόλη) min 6%. Να μην περιέχει αμμωνία. Ειδική σύνθεση για να βοηθά τον καθα-

ρισμό & να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα &το στέγνωμα . Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και 

οδηγίες ασφαλείας .Να διατίθεται σε συσκευασία 500ml. 

 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΚΟΝΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ 

Σκόνη πλυντηρίου, που να διαλύεται εύκολα & πλήρως, να εξασφαλίζει καθαριότητα & λάμψη στα ρούχα, 

να περιέχει ενεργά τασιενεργά συστατικά βιοδιασπώμενα ώστε να μην επιβαρύνει το υδάτινο περιβάλλον, 

να μην περιέχει βόριο & φωσφορικά. Να μην προκαλεί φθορές στις ίνες των ρούχων, να πλένει αποτελε-

σματικά και στους 30 βαθμούς. Η συσκευασία να έχει οδηγίες στα ελληνικά. 

 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΓΕΝΙΚΑ) 

Απομακρύνει εύκολα λίπη και βρωμιά, δεν αναπτύσσει εύκολα μικρόβια. Ανθεκτικό σε καθαριστικά και 

απολυμαντικά. Κατάλληλο σχεδόν για όλες τις επιφάνειες. 

 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΑΕΡΟΖΟΛ ΓΙΑ ΣΦΗΚΕΣ (ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ-ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟ) 

Nα είναι άοσμο, κατά προτίμηση οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο, σε εύχρηστη συσκευασία η 

οποία να πλήρη τις προδιαγραφές της ΕΕ. Απαραίτητη η αναγραφή επί της φιάλης των οδηγιών χρήσης και 

ασφάλειας. Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων της Ελλάδας. 

  





 
 

 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΌ 100% ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΛΤΟ (TEMAXIO 105 gr + - 5%) 

Χαρτί ρολό υγείας μη ανακυκλωμένο από καθαρή χαρτομάζα, δίφυλλα  γκοφρέ   Α’ ποιότητας,  απαλά και 

απορροφητικά. Σε πλαστική συσκευασία (Βάρος ρολού 130gr). 

 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤEΣ ΓΙΑ WC 4000 TEMAXIA ANA KOYTA 

Είναι απαλό χαρτί μιας χρήσης, δεν αφήνει χνούδι, ούτε θρυμματίζεται σε μικρά κομμάτια κατά την χρήση 

του. Απορροφητικές από 100% λευκασμένο χημικό πολτό Σε συσκευασία των 200 τεμ τοποθετούνται σε 

χαρτοθήκη wc τύπου ζικ–ζακ. 

 ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ (450 ml) 

Υγρό διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15%. 

Γαλάτσι, Οκτώβριος 2019 

           ΣΥΝΤΑΞΗ                                                       ΕΛΕΓΧΟΣ                                                              ΘΕΩΡΗΣΗ 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΝΝΗΣ                                 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΥΛΕΑΣ                                 ΕΛΕΝΗ ΠΡΙΝΤΖΟΥ 





 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΟΜΑΔΑ Α. ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡ. 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-
ΔΑΣ 

(σε € χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(σε € χωρίς 

ΦΠΑ) 

1. 39830000-9 
ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 
ΛΙΤΡΩΝ) 

ΤΕΜ 200 3,00 600,00 

2. 39830000-9 
ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ Διάφορα χρώματα 
1000 ml 

ΤΕΜ 600 1,50 900,00 

3. 39830000-9 
ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ (ULTRA ΜΠΛΕ) 1000 
ml  

ΤΕΜ 600 1,50 900,00 

4. 39830000-9 ΥΓΡΟ ΧΛΩΡΙΟ CLASSIC 2lt TEM 240 3,00 720,00 

5. 39830000-9 ΥΓΡΟ ΧΛΩΡΙΟ LEMON 2lt TEM 240 3,00 720,00 

6. 39830000-9 ΥΓΡΟ ΠΛΥΣΙΜ. ΣΚΕΥΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 750ml ΤΕΜ 200 1,00 200,00 

7. 39800000-0 
ΣΚΟΥΠΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΧΩΡΙΣ 
ΚΟΝΤΑΡΙ) 

ΤΕΜ 300 1,50 450,00 

8. 39800000-0 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ TEM 200 1,50 300,00 

9. 39800000-0 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 300 
gr (ΣΚΟΥΡΟΧΡΩΜΕΣ) 

TEM 200 2,50 500,00 

10. 39800000-0 ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ ΧΡΩΜΕ 1,60m ΤΕΜ 100 1,20 120,00 

11. 39800000-0 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΧΡΩΜΕ 
1,60m 

ΤΕΜ 100 1,20 120,00 

12. 39800000-0 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ-
ΚΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 1,60m 

ΤΕΜ 50 3,00 150,00 

13. 39830000-9 
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ-
ΦΑΝΕΙΩΝ (ΑΝΤΛΙΑ) 750ml 

ΤΕΜ 300 1,50 450,00 

14. 39830000-9 
ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ 
500gr 

ΤΕΜ 150 1,00 150,00 

15. 39800000-0 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
60×60cm (ΜΑΥΡΕΣ ΛΕΠΤΕΣ) 

ΚΙΛΑ 250 2,40 600,00 

16. 39830000-9 
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΚΟΝΗ 
20 ΚΙΛΩΝ 

ΤΕΜ 3 30,00 90,00 

17. 33691000-0 
ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΑΕΡΟΖΟΛ ΓΙΑ ΣΦΗΚΕΣ 
(ΣΠΡΕΥ 600ml) 

ΤΕΜ 10 7,00 70,00 

18. 39800000-0 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕ-
ΓΕΘΟΣ 

ΤΕΜ 200 0,50 100,00 

19. 39800000-0 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΠΑΝΙ ΝΟΥΜΕΡΟ 3  
(ΤΥΠΟΥ WETTEX) 

TEM 300 1,20 360,00 

20. 39800000-0 ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΑ TEM 50 1,60 80,00 

21. 39830000-9 
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 
1lt 

ΤΕΜ 50 10,00 500,00 

22. 39800000-0 
ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

TEM 80 1,50 120,00 

23. 39800000-0 ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ 50cm 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ  TEM 70 9,00 630,00 

24. 39800000-0 ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ 80cm 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ  TEM 50 9,00 450,00 

25. 39800000-0 
ΣΦΥΚΤΗΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΦΟΥΓ-
ΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 14cm 

TEM 20 4,00 80,00 

26. 39800000-0 ΤΕΛΑΡΟ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑΣ 50 cm TEM 50 6,00 300,00 

27. 39800000-0 ΤΕΛΑΡΟ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑΣ 80 cm TEM 50 7,00 350,00 

28. 39830000-9 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 4 lt ΤΕΜ 8 7,00 56,00 

29. 39830000-9 ΥΓΡΟ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΠΛΥΣΕΩΝ 2 lt TEM 15 7,00 105,00 

30. 39830000-9 
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤA ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ 
ΤΥΠΟΥ VIAKAL (ΑΝΤΛΙΑ ΤΩΝ 750ml) 

TEM 200 3,00 600,00 

31. 39830000-9 ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ 450ml TEM 100 0,90 90,00 





 
 

32. 39800000-0 

ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙ-
ΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ INOX ΓΙΑ ΜΠΑ-
ΝΙΟ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΟΥ (ΜΕ 
ΚΛΕΙΔΙ).ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΊΝΑΙ 
12,9Χ9,9Χ23,7 ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε-
ΝΟΣ ΛΙΤΡΟΥ 

TEM 15 40,00 600,00 

33. 39800000-0 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ-
ΣΜΑΤΟΣ ΜΕ 2 ΚΟΥΒΑΔΕΣ 18 ΛΙΤΡΩΝ 
ΚΑΙ 2 ΚΟΥΒΑΔΕΣ 12 ΛΙΤΡΩΝ, ΕΝΑ ΣΑΚΟ 
ΚΑΙ ΠΡΕΣΑ  

ΤΕΜ 5 220,00 1.100,00 

34. 39800000-0 

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΜΕ ΜΗΚΟΣ 
ΑΠΟ 1,35m ΕΩΣ 3,5m,ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟ ΣΙΛΙ-
ΚΟΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΓΟΥΝΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ.ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥ ΥΑΛΟΚΑ-
ΘΑΡΙΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΓΩΝΙΑ 
ΕΥΡΟΥΣ 180 

ΤΕΜ 10 20,00 200,00 

35. 33771000-5 
ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 
100% ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ ΧΗΜΙΚΟ 
ΠΟΛΤΟ (ΡΟΛΟ 1 ΚΙΛΟΥ) 

ΤΕΜ 200 1,80 360,00 

36. 33771000-5 
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΌ 100% 
ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΛΤΟ 
(TEMAXIO 105 gr + - 5%) 

ΤΕΜ 12000 0,20 2.400,00 

37. 33771000-5 
ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤEΣ ΓΙΑ WC 4000 TEMAXIA 
ANA KOYTA 

KOYTA 300 10,00 3.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ (σε € χωρίς Φ.Π.Α.)  18.521,00 

ΦΠΑ 24% (σε €) 4.445,04 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (σε € με Φ.Π.Α.) 22.966,04 

 
ΟΜΑΔΑ Β. ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ»» 

A/A CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(χωρίς Φ.Π.Α) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
(χωρίς Φ.Π.Α) 

1. 39831300-9 Υγρό δαπέδου πατώματος 4 lit TEM 250 4,10 1.025,00 

2. 39831200-8 Υγρό Τζαμιών (1000ml) ΤΕΜ. 100 2,40 240,00 

3. 24311900-6 Χλώριο απλό 2 λίτρων  ΤΕΜ. 700 3,50 2.450,00 

4. 18424000-7 Γάντια διάφορα μεγέθη  TEM. 1000 3,15 3.150,00 

5. 33760000-5 Χαρτί κουζίνας μεγάλο (2kgr) ΤΕΜ. 420 3,60 1.512,00 

6. 33761000-2 Χαρτί υγείας πακ. 48 τεμ. ΤΕΜ. 100 9,00 900,00 

7. 33764000-3 Χαρτοπετσέτες 100τεμ.λευκές(38 Χ 38) ΤΕΜ. 150 0,60 90,00 

8. 39831200-8 Υγρό πιάτων 4lit.παχύρευστο ΤΕΜ. 10 3,50 35,00 

9. 39224300-1 Σφουγγαρίστρες  απλές με κοντάρι  ΤΕΜ. 30 1,55 46,50 

10. 39224100-9 Σκούπες χόρτου με κοντάρι –Μεγάλες ΤΕΜ. 20 3,55 71,00 

11. 39224300-1 Σκούπες βούρτσα σκληρή ΤΕΜ. 50 3,00 150,00 

12. 39224100-9 Σκούπες με κοντάρι νάιλον ΤΕΜ. 50 1,55 77,50 

13. 39831600-2 Υγρό τουαλέτας( 750ml) ΤΕΜ. 150 1,05 157,50 

14. 39525800-6 Σπογγοπετσέτες κουζίνας τύπου wettex Νο 
3 (κομμάτια) 

ΤΕΜ. 300 0,50 150,00 

15. 39224350-6 Φαράσι με κοντάρι ψηλό ΤΕΜ. 60 1,80€ 108,00 

16. 39224300-1 Παρκετέζα με κοντάρι πλάτους 40 εκ.  ΤΕΜ. 10 5,50€ 55,00 

17. 19520000-7 Ποτήρια πλαστικά (50 τεμ.) μεσαίου μεγέ-
θους 

ΤΕΜ. 200 0,70€ 140,00 

18. 33711900-6 Κρεμοσάπουνο χεριών 4lit. ΤΕΜ. 60 3,00€ 180,00 

19. 19520000-7 Πιάτα πλαστικά – μεσαίο μέγεθος Νο 9 10 
(ΠΑΚ. 10 ΤΕΜ) 

ΠΑΚ. 100 1,25 125,00 

20. 19640000-4 Σακουλάκια W.C 100 τεμ./ρολό  ΤΕΜ. 200 3,10€ 620,00 

21. 39224330-0 
 

Κουβάδες με στυπτήρι οικιακού τύπου πε-
ρίπου 12 έως 14 λίτρων . 

ΤΕΜ. 5 3,50€ 17,50 





 
 

22. 39224300-1 Σφουγγαρίστρες με κοντάρι βαμβακερές ε-
παγγελματικές αποτελούμενη από 3 μέρη 
(κοντάρι, σφιγκτήρα και σφουγγαρίστρα 
300 gr). 

ΤΕΜ. 20 2,50 50,00 

23. 39224320-7 Σφουγγάρια κουζίνας μεγάλο μέγεθος ΤΕΜ. 20 0,50 10,00 

24. 39224100-9 Συρματόσκουπες μεταλλικές για μάζεμα 
φύλλων «Βεντάλια» με κοντάρι 

ΤΕΜ. 20 20,00 400,00 

25. 39224330-0 
 

Κουβάς σφουγγαρίσματος 25 lt με ρόδες 
και λαβή προώθησης  

ΤΕΜ. 2 55,00 110,00 

26. 33763000-6 Χειροπετσέτες για W.C. 4000 τμχ. Κούτα ΚΟΥΤΕΣ 100 12,00 1.200,00 

27. 34928480-6 Καλαθάκια γραφείου  ΤΕΜ. 5 1,20 6,00 

28. 39224000-8 Λάστιχο καθαρισμού δαπέδου με κοντάρι 
75 cm 

ΤΕΜ 10 15,00 150,00 

29. 39831600-2 Διάλυμα υδροχλωρικό οξύ (450 ml) ΤΕΜ 20 0,50 10,00 

ΣΥΝΟΛΟ  13.236,00 

ΦΠΑ 24% 3.176,64 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 16.412,64 

 
ΟΜΑΔΑ Γ. ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ1 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(σε € χωρίς Φ.Π.Α) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  
(σε € χωρίς Φ.Π.Α) 

1 39800000-0 Αλουμινόχαρτο 100m. ΤΕΜΑΧΙΟ 25 4,41  110,25  

2 39800000-0 Απλώστρα ρούχων τρίφυλλη μεταλλική ΤΕΜΑΧΙΟ 2 15,00  30,00  

3 39800000-0 Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων (13 lit) ΤΕΜΑΧΙΟ 41 18,00  738,00  

4 39800000-0 Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων (20kg) ΤΕΜΑΧΙΟ 12 30,00  360,00  

5 39800000-0 Αποφρακτικό σωληνώσεων 100gr ΤΕΜΑΧΙΟ 60 0,90  54,00  

6 39800000-0 
Γάντια μίας χρήσης (100τεμ) βινυλίου 
(medium) - χωρίς τάλκ  

ΤΕΜΑΧΙΟ 264 4,60  1.214,40  

7 39800000-0 Κατσαριδοκτόνο – εντομοκτόνο  ΤΕΜΑΧΙΟ 20 4,00  80,00  

8 39800000-0 
Κοντάρια μακριά μεταλλικά, μήκος 1,30 βι-

δωτά 
ΤΕΜΑΧΙΟ 10 2,00  20,00  

9 39800000-0 Κουβαδάκι τουαλέτας ΤΕΜΑΧΙΟ 12 6,50  78,00  

10 39800000-0 Κουβάδες Σφουγγαρίσματος απλοί  ΤΕΜΑΧΙΟ 14 5,00  70,00  

11 39800000-0 Κουβάδες Σφουγγαρίσματος επαγγελματικοί ΤΕΜΑΧΙΟ 4 50,00  200,00  

12 39800000-0 Κουβάς απορριμμάτων μεγάλος  ΤΕΜΑΧΙΟ 11 15,00  165,00  

13 39800000-0 Κρεμοσάπουνο χεριών 4lit. ΤΕΜΑΧΙΟ 95 3,00  285,00  

14 39800000-0 Λεβάντα για τον σκώρο ΤΕΜΑΧΙΟ 19 1,50  28,50  

15 39800000-0 Μαλακτικό ρούχων 4lit. ΤΕΜΑΧΙΟ 44 2,70  118,80  

16 39800000-0 Παχύρευστο υγρό καθαρισμού (4 lit) ΤΕΜΑΧΙΟ 85 3,10  263,50  

17 39800000-0 
Πιάτα πλαστικά – μεσαίο μέγεθος Νο910 
(ΣΥΣΚ.10 ΤΕΜ) 

ΣΥΣΚΕΑΣΙΑ  88 1,25  110,00  

18 39800000-0 Πιατοθήκη πλαστική ΤΕΜΑΧΙΟ 3 5,00  15,00  

19 39800000-0 Πιγκάλ τουαλέτας ΤΕΜΑΧΙΟ 15 6,00  90,00  

20 39800000-0 Πλαστικά καλαμάκια 100 τεμ. με σελοφάν ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 16 1,25  20,00  

21 39800000-0 Ποτήρια πλαστικά (50 τεμ.) μεσαίου μεγέθους ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 236 0,70  165,20  

22 39800000-0 Ρολό κουζίνας wettex 3 μέτρα ΤΕΜΑΧΙΟ 73 3,00  219,00  

23 39800000-0 Σάκοι σκουπιδιών μεγάλοι με κορδόνι 52*75 ΤΕΜΑΧΙΟ 490 0,65  318,50  

24 39800000-0 Σακουλάκια W.C. (100 τεμ) ΤΕΜΑΧΙΟ 232 0,60  139,20  

25 39800000-0 
Σακουλάκια τροφίμων (28*43 εκατ. 7 lit. με-
γάλο μέγεθος) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 66 1,40  92,40  

26 39800000-0 
Σακούλες για ηλεκτρική σκούπα (Bosch GL - 20 
& 30) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 9 10,00  90,00  

27 39800000-0 
Σακούλες για ηλεκτρική σκούπα (Siemens 
dynapower xxl) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 8,00  80,00  

28 39800000-0 Σιδερώστρα ΤΕΜΑΧΙΟ 1 25,00  25,00  

29 39800000-0 Σκόνη καθαρισμού (500gr) ΤΕΜΑΧΙΟ 60 0,95  57,00  

30 39800000-0 Σκούπες βούρτσα με κοντάρι ΤΕΜΑΧΙΟ 11 3,00  33,00  

31 39800000-0 Σκούπες με κοντάρι νάιλον ΤΕΜΑΧΙΟ 40 1,55  62,00  

32 39800000-0 Σκούπες χόρτου με κοντάρι –Μεγάλες ΤΕΜΑΧΙΟ 10 3,55  35,50  





 
 

33 39800000-0 Σύρμα χοντρό ασημί επαγ/κό  ΤΕΜΑΧΙΟ 83 0,60  49,80  

34 39800000-0 Σύρμα ψιλό κιλού ΤΕΜΑΧΙΟ 4 5,50  22,00  

35 39800000-0 
Σφουγγάρια πιάτων με σύρμα (4αδα)-επαγγελ-
ματικά 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 159 1,05  166,95  

36 39800000-0 Σφουγγαρίστρες απλές με κοντάρι  ΤΕΜΑΧΙΟ 26 1,55  40,30  

37 39800000-0 
Σφουγγαρίστρες (ανταλλακτικά) χωρίς κοντάρι 
400 GR. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 24 2,00  48,00  

38 39800000-0 
Σφουγγαρίστρες με κοντάρι βαμβακερές επαγ-
γελματικές 400 GR. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 25 4,70  117,50  

39 39800000-0 Υγρό δαπέδου πατώματος 4 lit (Prof) ΤΕΜΑΧΙΟ 195 2,10  409,50  

40 39800000-0 
Υγρό δύσκολων λεκέδων ή ενισχυτικό πλυντη-
ρίου ρούχων (2lit) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 22 3,60  79,20  

41 39800000-0 Υγρό πιάτων 4lit.παχύρευστο ΤΕΜΑΧΙΟ 113 3,50  395,50  

42 39800000-0 Υγρό στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων (4 lit) ΤΕΜΑΧΙΟ 26 5,60  145,60  

43 39800000-0 Υγρό Τζαμιών (1000ml) ΤΕΜΑΧΙΟ 63 2,40  151,20  

44 39800000-0 Υγρό τουαλέτας( 750ml) ΤΕΜΑΧΙΟ 109 1,05  114,45  

45 39800000-0 Φαράσι πλαστικό με χέρι ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2,05  41,00  

46 39800000-0 Χαρτί κουζίνας μεγάλο (2kgr) ΤΕΜΑΧΙΟ 269 3,60  968,40  

47 39800000-0 
Χαρτί υγείας 320-370 φύλλα / ρολό & μήκος 
35-40 μέτρα (πακ. 48 τεμ.) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 97 9,00  873,00  

48 39800000-0 
Χαρτί υγείας επαγγελματικό (συσκ. 12 
τεμ.*500gr) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 17 13,00  221,00  

49 39800000-0 
Χαρτομάντηλα σε κουτι επιτραπέζια με εξαιρε-
τική απαλότητα (συσκ. 70-100 τεμ.) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 570 1,70  969,00  

50 39800000-0 Χαρτοπετσέτες 100τεμ.λευκές (28*28) ΤΕΜΑΧΙΟ 278 0,60  166,80  

51 39800000-0 
Χειροπετσέτες ρολό 700γρ. έως 1.000γρ. (συσκ. 
6 ρολά) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 31 15,00  465,00  

52 39800000-0 Χλωρίνη 4lit. αρωματικό λεμόνι (prof) ΤΕΜΑΧΙΟ 179 5,00  895,00  

ΣΥΝΟΛΟ  11.706,45 

ΦΠΑ 24% 2.809,55 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 14.516,00 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ2 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(σε χωρίς Φ.Π.Α) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  
(σε χωρίς Φ.Π.Α) 

1 33750000-2 
Διάφορες κρέμες συγκαμάτων άμεσης ανα-
κούφισης για βρέφη 200-250ML (τύπου 
Bepanthol) 

ΤΕΜ 75 7,00  525,00 

2 33750000-2 
Kρέμα συγκαμάτων κ.τ.λ. για βρέφη 200-
250ML (τύπου Sudocrem) 

ΤΕΜ 50 10,00  500,00 

3 33750000-2 
Μωρομάντηλα με εκχύλισμα χαμομηλιού ή 
Aloe Vera, υποαλλεργικά (62-72 τεμ. / συσκ. - 
πακέτο 3 ή 4 τεμ.) 

ΣΥΣΚ. 3 ή 4 
ΤΕΜ 

1.970 4,60  9.062,00 

4 33750000-2 
Πάνες μωρών υποαλλεργικές Νο 4 (50-55 
τεμ./συσκ. - περίπου 7 – 18 κιλά ) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 10,00  1.000,00 

5 33750000-2 
Πάνες μωρών υποαλλεργικές Νο 4+ (50-55 
τεμ./συσκ. - περίπου 9 – 20 κιλά ) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 120 10,00  1.200,00 

6 33750000-2 
Πάνες μωρών υποαλλεργικές Νο 5 (50-55 
τεμ./συσκ. - περίπου 11 – 25 κιλά ) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 450 10,00  4.500,00 

7 33750000-2 
Πάνες μωρών υποαλλεργικές Νο 5+ (50-55 
τεμ./συσκ. - περίπου 13 -27 κιλά) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 190 10,00  1.900,00 

8 33750000-2 
Πάνες μωρών υποαλλεργικές Νο 6 (50-55 
τεμ./συσκ. - περίπου 16 κιλά και άνω) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 158 10,00  1.580,00 

9 33750000-2 Πάνες βρακάκι Νο 5 (συσκευασία 30-40 τεμ.) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 150 9,00  1.350,00 

10 33750000-2 Πάνες βρακάκι Νο 6 (συσκευασία 30-40 τεμ.) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 150 9,00  1.350,00 

11 33750000-2 
Σαμπουάν - αφρόλουτρο με αντλία για βρέφη 
(τύπου proderm, fissan) 400-500ML 

ΤΕΜ 120 6,00  720,00 

ΣΥΝΟΛΟ 23.687,00 

ΦΠΑ 24% 5.684,88 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 29.371,88 

 
  





 
 

ΟΜΑΔΑ Δ. ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» 

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 

(χωρίς Φ.Π.Α.) 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
(χωρίς Φ.Π.Α.) 

1 33771000-5 
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 100% ΛΕΥΚΑ-
ΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΛΤΟ (ΤΕΜΑΧΙΟ 105 
γρ. + - 5%) 

ΤΕΜ 0,20 15.000 3.000,00 

2. 33771000-5 
ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 100% ΛΕΥΚΑ-
ΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΛΤΟ (ΡΟΛΟ 1 ΚΙΛΟΥ)  

ΤΕΜ 1,80 700 1.260,00 

3. 33771000-5 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΓΙΑ WC 4000 TMX KOYTA ΚΟΥΤΕΣ 12,00 100 1.200,00 

4. 39830000-9 ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ Διάφορα χρώματα 1000 ml LT 1,20 2.000 2.400,00 

5. 39830000-9 ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ (ULTRA ΜΠΛΕ) 1000 ml LT 1,20 1.000 1.200,00 

6. 39830000-9 
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ (ΦΙΑΛΗ ΜΕ ΨΕΚΑ-
ΣΤΗΡΑ 750 ml ΤΥΠΟΥ ΠΙΣΤΟΛΙ)  

ΤΕΜ 1,50 100 150,00 

7. 39830000-9 
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) 
750 ml 

ΤΕΜ 1,40 300 420,00 

8. 39830000-9 ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΛΙΤΡΩΝ) ΤΕΜ 3,00 300 900,00 

9. 39830000-9 ΥΓΡΟ ΠΛΥΣΙΜ. ΣΚΕΥΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 750ML TEM 1,55 100 155,00 

10. 39830000-9 ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ (450 ml)  TEM 0,50 200 100,00 

11. 39800000-0 
ΣΚΟΥΠΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΔΩΤΟ (ΧΩΡΙΣ 
ΚΟΝΤΑΡΙ) 

ΤΕΜ. 1,50 200 300,00 

12. 39800000-0 ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΧΡΩΜΕ 1,60M TEM 1,30 50 65,00 

13. 39800000-0 ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ TEM 1,00 100 100,00 

14. 39800000-0 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΓΙΑ WC ΠΕΝΤΑΛ  TEM 4,80 200 960,00 

15. 39800000-0 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 300 gr  TEM 3,00 300 900,00 

16. 39800000-0 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ TEM 0,30 500 150,00 

17. 39800000-0 ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ TEM 1,70 100 170,00 

18. 39800000-0 ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΑ  TEM 1,00 100 100,00 

19. 39800000-0 ΣΒΗΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΕΣ  ΤΕΜ 1,00 500 500,00 

20. 39800000-0 ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ WETTEX 6 ΤΕΜ/ΚΙΒ. TEM 3,00 200 600,00 

21. 39800000-0 
ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 25 lt ΜΕ ΡΟΔΕΣ ΚΑΙ 
ΛΑΒΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ  

TEM 50,00 40 2.000,00 

22. 39800000-0 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ 80Χ100 ΚΙΛ 1,75 600 1.050,00 

23. 39800000-0 ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ WC  ΚΙΛ 3,10 100 310,00 

24. 39800000-0 
ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΒΙ-
ΔΩΤΟ 

TEM 1,25 50 62,50 

25. 39800000-0 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΓΙΑ WC ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ 5 lt  TEM 6,5 100 650,00 

26. 39800000-0 ΚΑΛΑΘΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  TEM 6,5 100 650,00 

27. 39800000-0 ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟ – ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ  ΤΕΜ 4,00 200 800,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  20.152,50 

Φ.Π.Α. 24% 4.836,60 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24.989,10 

ΟΜΑΔΑ Ε. ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» 

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 

(χωρίς Φ.Π.Α.) 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
(χωρίς Φ.Π.Α.) 

1 33771000-5 
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 100% ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ 
ΧΑΡΤΙ ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΛΤΟ (ΤΕΜΑΧΙΟ 105 γρ. + - 5%) 

ΤΕΜ 0,20 15.000 3.000,00 

2. 33771000-5 
ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 100% ΛΕΥΚΑ-
ΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΛΤΟ (ΡΟΛΟ 1 ΚΙΛΟΥ)  

ΤΕΜ 1,80 700 1.260,00 

3. 33771000-5 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΓΙΑ WC 4000 TMX KOYTA ΚΟΥΤΕΣ 12,00 100 1.200,00 

4. 39830000-9 ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ Διάφορα χρώματα 1000 ml LT 1,20 2.000 2.400,00 

5. 39830000-9 ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ (ULTRA ΜΠΛΕ) 1000 ml LT 1,20 1.000 1.200,00 

6. 39830000-9 
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ (ΦΙΑΛΗ ΜΕ ΨΕΚΑ-
ΣΤΗΡΑ 750 ml ΤΥΠΟΥ ΠΙΣΤΟΛΙ)  

ΤΕΜ 1,50 100 150,00 

7. 39830000-9 
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) 750 
ml 

ΤΕΜ 1,40 300 420,00 

8. 39830000-9 ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΛΙΤΡΩΝ) ΤΕΜ 3,00 300 900,00 

9. 39830000-9 ΥΓΡΟ ΠΛΥΣΙΜ. ΣΚΕΥΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 750ML TEM 1,55 100 155,00 

10. 39830000-9 ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ (450 ml)  TEM 0,50 200 100,00 

11. 39800000-0 
ΣΚΟΥΠΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΔΩΤΟ (ΧΩΡΙΣ ΚΟ-
ΝΤΑΡΙ) 

ΤΕΜ. 1,50 200 300,00 

12. 39800000-0 ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΧΡΩΜΕ 1,60M TEM 1,30 50 65,00 

13. 39800000-0 ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ TEM 1,00 100 100,00 

14. 39800000-0 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΓΙΑ WC ΠΕΝΤΑΛ  TEM 4,80 200 960,00 

15. 39800000-0 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 300 gr  TEM 3,00 300 900,00 

16. 39800000-0 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ TEM 0,30 500 150,00 





 
 

17. 39800000-0 ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ TEM 1,70 100 170,00 

18. 39800000-0 ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΑ  TEM 1,00 100 100,00 

19. 39800000-0 ΣΒΗΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΕΣ  ΤΕΜ 1,00 500 500,00 

20. 39800000-0 ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ WETTEX 6 ΤΕΜ/ΚΙΒ. TEM 3,00 200 600,00 

21. 39800000-0 
ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 25 lt ΜΕ ΡΟΔΕΣ ΚΑΙ 
ΛΑΒΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ  

TEM 50,00 40 2.000,00 

22. 39800000-0 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ 80Χ100 ΚΙΛ 1,75 600 1.050,00 

23. 39800000-0 ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ WC  ΚΙΛ 3,10 100 310,00 

24. 39800000-0 
ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΒΙ-
ΔΩΤΟ 

TEM 1,25 50 62,50 

25. 39800000-0 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΓΙΑ WC ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ 5 lt  TEM 6,5 100 650,00 

26. 39800000-0 ΚΑΛΑΘΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  TEM 6,5 100 650,00 

27. 39800000-0 ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟ – ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ  ΤΕΜ 4,00 200 800,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  20.152,50 

Φ.Π.Α. 24% 4.836,60 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24.989,10 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΟΜΑΔΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ (χωρίς Φ.Π.Α.) 

Α Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 18.521,00 

Β Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ» 11.786,00 

Γ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 13.236,00 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ1 11.706,45 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ2 23.687,00 

Δ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 20.152,50 

Ε Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 20.152,50 

Γενικό Σύνολο (σε € χωρίς Φ.Π.Α.) 107.455,45 

Φ.Π.Α. 24% (σε €) 25.789,31 

Τελική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη (σε €) 133.244,76 

Γαλάτσι, Οκτώβριος 2019 

                      ΣΥΝΤΑΞΗ                                                       ΕΛΕΓΧΟΣ                                                              ΘΕΩΡΗΣΗ 

              

            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΝΝΗΣ                                 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΥΛΕΑΣ                                 ΕΛΕΝΗ ΠΡΙΝΤΖΟΥ 

 





 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο Προμήθειας 

Η προμήθεια αφορά είδη καθαριότητας και υγιεινής για τις ανάγκες του Δήμου και των εποπτευόμενων από αυτόν 

Νομικών του Προσώπων. 

Ο διαγωνισμός διακρίνεται σε πέντε (5) ομάδες (η ΟΜΑΔΑ Γ διακρίνεται σε δύο (2) υποομάδες (Γ1 & Γ2)): 

ΟΜΑΔΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. 

Α΄ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

Β΄ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ» 

Γ΄ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

 ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ1 

 ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ2 

Δ΄ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ε΄ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Άρθρο 2ο 

Ισχύουσες Διατάξεις 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση έχει συνταχθεί με βάση τις ακόλουθες διατάξεις: 

1. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Ν. 3463/2006 (Δημοτικός Κοινοτικός Κώδικας), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Το Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα «Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Το Ν. 3861/2010 Πρόγραμμα «Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Το Ν. 4013/2011 («Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μη-

τρώου Δημοσίων Συμβάσεων», Φ.Ε.Κ. τ. Α΄ 204/2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Το άρθρο 4 της από 12.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. Α΄ 240), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 

4111/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 18). 

7. Το Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120 Α΄/29.05.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Το Ν. 4205/2013 (Φ.Ε.Κ. 242 Α/06.11.2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε 

άδεια και άλλες διατάξεις». 

9. Το άρθρο 63 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». 

10. Το Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143 Α΄/28-06-2014): «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

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

11. Το Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133 Α΄/19-07-2018): «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουρ-

γίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και 

λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων 

σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτε-

ρικών και άλλες διατάξεις.». 

12. Το Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α') «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 

2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία 

της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από 





 
 

την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση του 

έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.». 

13. Το Ν. 4607/2019 (ΦΕΚ 65/24.04.2019, τεύχος Α’): Ι. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών 

και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις (Διατήρηση του προληπτικού ελέγχου των ΟΤΑ). 

14. Το N. 4608/2019 (ΦΕΚ 66/25.04.2019, τεύχος Α’): Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών 

Επενδύσεων και άλλες διατάξεις. 

15. Το Ν. 4609/2019 (ΦΕΚ 67/03.05.2019, τεύχος Α’): Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατο-

λογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις. 

16. Το Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019, τεύχος Α') για τον προληπτικό έλεγχο δαπανών Φορέων Γενικής Κυβέρνη-

σης, ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ α' βαθμού, Ασφαλιστική Ενημερότητα κ.α. 

17. Το Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α΄): Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψη-

φιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα. 

18. Το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 139/31.08.2019 τεύχος A΄): Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλ-

λες επείγουσες διατάξεις. 

19. Το άρθρο 5 της απόφασης με αριθ. 11389/1993 (Β΄ 185) (ΕΚΠΟΤΑ) του Υπουργού Εσωτερικών. 

20. Τη με αριθ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

21. Τη με αριθ. 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β') Υπουργική Απόφαση του Υπ. Οικονομίας & 

Ανάπτυξης, με την οποία ρυθμίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστή-

ματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

22. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρο-

νται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των δια-

τάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την α-

νάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

Άρθρο 3ο 

Τρόπος εκτέλεσης προμήθειας – διενέργειας διαγωνισμού 

Η προμήθεια θα γίνει με ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό, θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν. 4412/2016 (ιδίως τα άρθρα 20, 22, 27, 93 & 100), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και θα πραγματοποιηθεί 

με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδι-

κτυακής πύλης του συστήματος www.promitheus.gov.gr. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακή-

ρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 

(ΦΕΚ/Α/29.05.2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (Φ.Ε.Κ. Β΄/2677/21.10.2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

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

ρωματικά στα άρθρα 36 – 37 του Ν. 4412/2016.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται 

αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του 

Ν. 4155/2013 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

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

Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 

υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρο-

νικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική διαδικασία εγ-

γραφής. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/




 
 

Άρθρο 4ο 

Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονική προσφορά: 

1. είτε μόνο για την Α΄ ΟΜΑΔΑ των προς προμήθεια ειδών, αλλά για το σύνολο αυτών, 

2. είτε μόνο για την Β΄ ΟΜΑΔΑ των προς προμήθεια ειδών, αλλά για το σύνολο αυτών, 

3. είτε μόνο για την Γ΄ ΟΜΑΔΑ (ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ Γ1 & Γ2) των προς προμήθεια ειδών, αλλά για το σύνολο αυτών, 

4. είτε μόνο για την ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ1 των προς προμήθεια ειδών, αλλά για το σύνολο αυτών, 

5. είτε μόνο για την ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ2 των προς προμήθεια ειδών, αλλά για το σύνολο αυτών, 

6. είτε μόνο για την Δ΄ ΟΜΑΔΑ των προς προμήθεια ειδών, αλλά για το σύνολο αυτών, 

7. είτε μόνο για την Ε΄ ΟΜΑΔΑ των προς προμήθεια ειδών, αλλά για το σύνολο αυτών, 

8. είτε για δύο ή περισσότερες από τις ανωτέρω ομάδες, αλλά για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας, 

9. είτε για όλες τις ΟΜΑΔΕΣ (Α΄ έως Ε΄ ΟΜΑΔΕΣ) των προς προμήθεια ειδών, αλλά για το σύνολο αυτών. 

Απαγορεύεται και οδηγεί σε αποκλεισμό του υποψηφίου η κατάθεση προσφοράς για επιμέρους είδη κάποιας 

από τις πέντε ομάδες (ή κάποιας υποομάδας της ομάδας Γ) του παρόντος διαγωνισμού. 

 

Άρθρο 5ο 

Κριτήριο Κατακύρωσης 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών της κάθε μιας από τις πέντε 

(5) ομάδες (ή κάθε μίας από τις δύο (2) ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ της ΟΜΑΔΑΣ Γ (Γ1 ή/και Γ2)) του διαγωνισμού. 

 

Άρθρο 6ο 

Εγγυητικές Επιστολές 

1. Εγγύηση συμμετοχής. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 

από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε 

ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των: 

 δύο χιλιάδων εκατόν σαράντα εννέα ευρώ και έντεκα λεπτών (2.149,11 €), εφόσον οι ενδιαφερόμενοι 

υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ομάδων (ΟΜΑΔΕΣ Α – Ε) του παρόντος διαγωνισμού, 

 τριακοσίων εβδομήντα ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (370,42 €), εφόσον οι ενδιαφερόμενοι υποβάλ-

λουν προσφορά μόνο για την ομάδα Α (ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ), 

 διακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (264,72 €), εφόσον οι ενδιαφερόμενοι 

υποβάλλουν προσφορά μόνο για την ομάδα Β (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑ-

ΛΑΤΣΙΟΥ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ»), 

 επτακοσίων επτά ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (707,87 €), εφόσον οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν 

προσφορά μόνο για την ομάδα Γ (για τις υποομάδες Γ1 & Γ2) (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ), 

 διακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και δεκατριών λεπτών (234,13 €), εφόσον οι ενδιαφερόμενοι υ-

ποβάλλουν προσφορά μόνο για την υποομάδα Γ1 της ομάδας Γ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑ-

ΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ), 

 τετρακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (473,74 €), εφόσον οι ενδια-

φερόμενοι υποβάλλουν προσφορά μόνο για την υποομάδα Γ2 της ομάδας Γ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙ-

ΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ), 

 τετρακοσίων τριών ευρώ και πέντε λεπτών (403,05 €), εφόσον οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν προ-

σφορά μόνο για την ομάδα Δ (ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) και 

 τετρακοσίων τριών ευρώ και πέντε λεπτών (403,05 €), εφόσον οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν προ-

σφορά μόνο για την ομάδα Ε (ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ). 





 
 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγ-

γύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης. Για την υπογραφή των συμβάσεων απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β΄ του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό 

(5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της κάθε σύμβασης.  

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

του Ν.Π.Δ.Δ. (Δήμος Γαλατσίου ή Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου ή Πολιτιστι-

κός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου «Βασίλης Παπαδιονυσίου» ή Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκ-

παίδευσης Δήμου Γαλατσίου ή Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου), όπως επίσης και 

τα στοιχεία που αναφέρει το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 

Η διάρκεια της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα λήγει τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη της διάρ-

κειας της Σύμβασης. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των 

προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 

Άρθρο 7ο 

Ποιότητα Ειδών 

Τα παραδοτέα είδη θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας Τεχνικής 

Έκθεσης. Θα πρέπει επίσης να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και κατάλληλα για τη χρήση 

για την οποία προορίζονται. 

 

Άρθρο 8ο 

Κατακυρωθείσες τιμές – Δυνατότητα αυξομείωσης ποσοτήτων 

8.1. Οι προμηθευτές πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι οι τιμές που θα κατακυρωθούν θα παραμείνουν σταθερές καθ’ 

όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί. 

8.2. Σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, οι πιο πάνω αναφερόμενες ποσότητες μπορεί να αυξηθούν ή να μειω-

θούν ή ακόμα και να προστεθούν κάποια νέα είδη, χωρίς, ωστόσο, υπέρβαση του κατακυρωθείσας αξίας της οικείας 

σύμβασης. 

 

Άρθρο 9ο 

Παράδοση των ειδών – Προθεσμία Παράδοσης – Αντικατάσταση ειδών 

9.1. Η παράδοση από τον προμηθευτή των προς προμήθεια ειδών θα γίνει τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών του Δήμου ή των εποπτευόμενων από αυτόν Ν.Π.Δ.Δ., σε χώρους που θα υποδειχθούν από τις αρμόδιες 

Υπηρεσίες αυτών, με την υποχρέωση του/των αναδόχου/ων να μεταφέρει/ουν και τοποθετήσει/ουν με έξοδά 

του/τους τα παραγγελλόμενα είδη στους χώρους αυτούς. 

Πριν από κάθε παράδοση θα προηγείται έγγραφη παραγγελία της αρμόδιας Υπηρεσίας. 

Η παράδοση των παραγγελθέντων ειδών πρέπει να ολοκληρώνεται εντός δέκα (10) το πολύ ημερολογιακών ημερών 

από την ημερομηνία που ο προμηθευτής έλαβε την σχετική παραγγελία. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου ή του εποπτευόμενου από αυτόν 

Ν.Π.Δ.Δ., τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

9.2. Ο χρόνος παράδοσης των προς προμήθεια ειδών μπορεί, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή του Διοικη-

τικού Συμβουλίου του Ν.Π., μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να παραταθεί, ύστερα από σχετικό αί-

τημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη αυτού (του συμβατικού χρόνου) (σύμφωνα 

με το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016). Το χρονικό διάστημα της παράτασης μπορεί να είναι ίσο ή μικρότερο από τον 

αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

9.3. Εφόσον κάποιο από τα παραδοτέα είδη δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα 





 
 

ή ανωμαλία που οφείλεται σε κακή ποιότητα ή κακή συναρμολόγηση, αυτό πρέπει να αντικαθίσταται εντός σαρά-

ντα οκτώ (48) ωρών από τη σχετική ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου ή του Ν.Π.. 

 

Άρθρο 10ο 

Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις 

10.1. Η πληρωμή θα γίνεται σταδιακά με την προσκόμιση, κάθε φορά, τιμολογίου σύμφωνα με τα παραδοτέα κάθε 

φορά είδη. 

Το τιμολόγιο του αναδόχου θα συνοδεύεται, κάθε φορά, από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των ειδών που αφορά η πληρωμή. 

β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του Δήμου. 

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας του αναδόχου. 

Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την εκάστοτε παραλαβή των προς προμήθεια ειδών από 

την αρμόδια Υπηρεσία και εφόσον δε διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές της πα-

ρούσης Τεχνικής Έκθεσης. 

10.2. Το ποσό της πληρωμής του αναδόχου βαρύνεται κάθε φορά με τις προβλεπόμενες από το Νόμο κρατήσεις. Ο 

Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο ή το Ν.Π.Δ.Δ. 

 

Άρθρο 11ο  

Απόρριψη παραδοτέων ειδών – Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της παραδοτέας ποσότητας των ειδών, με απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 220 του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 12ο 

Ανωτέρα βία 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα 

περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα 

αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Γαλάτσι, Οκτώβριος 2019 

           ΣΥΝΤΑΞΗ                                                       ΕΛΕΓΧΟΣ                                                              ΘΕΩΡΗΣΗ 
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