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Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού  

για την προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού του Δήμου Σητείας και των Νομικών του 
Προσώπων έτους 2020-2021 

Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ 

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό  με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 
για το σύνολο των ειδών της προμήθειας ανά φορέα, για την Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & 
Ευπρεπισμού, του Δήμου Σητείας και των Νομικών του Προσώπων έτους 2020-21 συνολικής 

προϋπολογισθείσης αξίας  28.778,43 € με  Φ.Π.Α 24% και 6%, όπως αναλύεται παρακάτω:   

ΟΜΑΔΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΑΑΥ 

ΟΜΑΔΑ Α ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Προϊόντα καθαρισμού 8.711,42€ 
 

598-601/10-6-20 

ΟΜΑΔΑ Β Δ.Ο.Κ.Α.Σ. Προϊόντα καθαρισμού 3.877,66 € 
 

173-181/9-6-20 

ΟΜΑΔΑ Γ 
Α' ΒΑΘΜΙΑ ΣΧ. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Προϊόντα καθαρισμού 5.852,15 € Η 9/20 ΑΔΣ 

ΟΜΑΔΑ Δ 
Β' ΒΑΘΜΙΑ ΣΧ. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Προϊόντα καθαρισμού 5.340,58 € Η 11/20 ΑΔΣ 

ΟΜΑΔΑ Ε 
ΔΗΜ. ΛΙΜΕΝΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ 
Προϊόντα καθαρισμού 281,91 54/10-6-20 

  ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ 24.063,72 €  

  Φ.Π.Α. 24% 4.361,17 €  

  Φ.Π.Α. 6% 353,54 €  

   ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 28.778,43 €  
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Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) :  39830000-9   
Τα ανωτέρω είδη θα παραδοθούν τμηματικά κατά τη διάρκεια της σύμβασης , ανάλογα με τις ανάγκες του 
κάθε φορέα, ύστερα από παραγγελία από τους υπεύθυνους που έχουν οριστεί.   
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες Α-Ε και για όποιο 

φορέα επιθυμούν ήτοι: 1) Δήμος Σητείας ,2) Δ.Ο.Κ.Α.Σ.,3) Α/θμια Σχολική Επιτροπή, 4) Β/θμια Σχολική 

Επιτροπή 5) Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε 

ομάδας. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας «ομάδας» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της 

προσφοράς ολόκληρης της «ομάδας».  

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ο Δήμος Σητείας και τα νομικά του πρόσωπα. 

Ειδικότερα για την «Προμήθεια αναλωσίμων για τη λειτουργία του Κοιν. Παντοπωλείου», η δαπάνη θα 

καλυφθεί από το Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ 2014-2020».  

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τους  προϋπολογισμούς οικ. έτους 2020 και 2021, των 

φορέων για τους οποίους έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες πολυετής αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης. 

Ειδικά για τις Σχολικές Επιτροπές η δαπάνη θα καλυφθεί από τις λειτουργικές δαπάνες του ιδίου έτους. 

Ως κριτήρια επιλογής τίθενται α) η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

και β) η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο διαγωνισμός  θα διεξαχθεί  στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σητείας στην οδό Π. Βαρθολομαίου 
9,Τ.Κ. 72300, από την επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης του διαγωνισμού, την 06η ΙΟΥΛΙΟΥ 2020, 
ημέρα Δευτέρα , και από ώρα 11.00 π.μ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) μέχρι τις 11.30 π.μ. (ώρα 

λήξης της επίδοσης/παραλαβής των προσφορών). 

Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά ή courier  στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος 

Σητείας, Οδός Π. Βαρθολομαίου 9  Τ.Κ. 72300, Γραφείο Πρωτοκόλλου, για την επιτροπή διαγωνισμού, το 

αργότερο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

και ενώσεις  οικονομικών φορέων , οι οποίοι δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε δημόσιες 

συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 (παρ. 1,2,4β και 74 του Ν. 4412/2016 και πληρούν τα 

κριτήρια επιλογής της παρ. 1α,γ  του άρθρου 75 του ίδιου νόμου. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 12 μήνες από την υπογραφή της για όλους τους φορείς, 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. 

 Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ 

της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του εκάστοτε φορέα, για ποσό που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.   

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.sitia.gr , όπου παρέχεται 

ελεύθερη ,άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του 

ΚΗΜΔΗΣ. 

                                                                   

                                                                                            Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ 

                                                               

                                                                                                   ΜΑΚΡΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΚΗΜ∆ΗΣ) 

    Ημερομηνία :  16/6/2020 

        Αρ. Πρωτ. : 3681 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ TOY 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-21 

 
 

 

 

Συνοπτικός  Διαγωνισμός  

Κριτήριο κατακύρωσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής  

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 28.778,43€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

Προκηρύσσει  Συνοπτικό Διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές ,για την ανάδειξη 

Αναδόχου  για την εκτέλεση της «Προμήθειας Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού Δήμου Σητείας 
και των Νομικών του Προσώπων έτους 2020-21» 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά 

βάσει τιμής συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού :  Είκοσι οκτώ χιλιάδων, επτακοσίων εβδομήντα 

οκτώ ευρώ και σαράντα τριών λεπτών(28.778,43 €)με ΦΠΑ  , με τους παρακάτω όρους και στοιχεία:  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ  

Ταχ. Δν/ση : ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9  Τ.Κ. 72300   ΣΗΤΕΙΑ  

Τηλέφωνο : 

 

Πληροφορίες : 

28433 40518 

 

Ξηραδάκη Ειρήνη 

 

Fax : 

 

28430 29243 

 

e-Mail : Xiradaki@sitia.gr 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1Α Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Π. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9 

Πόλη ΣΗΤΕΙΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 72300 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL432 (Νομός: Λασιθίου) 

Τηλέφωνο 28433 40518 

Φαξ 2843029243 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  Xiradaki@sitia. 

Αρμόδιος για πληροφορίες Ξηραδάκη Ειρήνη 

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

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΔΗΜΟΣ), αποτελεί μη κεντρική 

αναθέτουσα αρχή και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση και συγκεκριμένα στον Υποτομέα Οργανισμών 

ΤοπικήςΑυτοδιοίκησης (ΟΤΑ Α ΄βαθμού). 
 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή Γενικών δημόσιων υπηρεσιών. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

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

πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) :www.sitia.grκαι μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.grτου ΚΗΜΔΗΣ.  

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην διεύθυνση : ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, Π. Βαρθολομαίου 9, Τ.Κ. 

72300, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Υπ’ όψιν: Αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμού. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :την προαναφερθείσα διεύθυνση στο πίνακα με 

ταστοιχεία της αρχής τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

Α.1.1Β  Στοιχεία  Φορέων υλοποίησης της προμήθειας: 

 

α) ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, με Α.Φ.Μ.998792831, Δ.Ο.Υ. Αγ. Νικολάου, έδρα:Βαρθολομαίου 9 , 72300 Σητεία  

β)ΝΠΔΔ  Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης (Δ.Ο.Κ.Α.Σ.)με Α.Φ.Μ. 998793028,  

Δ.Ο.Υ. Αγ. Νικολάου, έδρα:  Μ. Μερκούρη, 11  , 72300 Σητεία 

γ) Α’ /θμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Σητείας με Α.Φ.Μ. 998792984, Δ.Ο.Υ. Αγ. Νικολάου έδρα: 

Βαρθολομαίου 9 , Τ.Κ. 72300, Σητεία  

δ)Β’ /θμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Σητείας με Α.Φ.Μ. 998792996, Δ.Ο.Υ. Αγ. Νικολάου έδρα: 

Βαρθολομαίου 9 , Τ.Κ. 72300, Σητεία  

ε) Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας με Α.Φ.Μ. 998793274 Δ.Ο.Υ. Αγ. Νικολάου, έδρα: Π. Βαρθολομαίου 
9, 72 300 Σητεία. 
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1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας - Χρηµατοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016, με γραπτές 
σφραγισμένες προσφορές ,  ύστερα από κανονική προθεσμία των προβλεπόμενων ημερών. (ελάχιστη 

προθεσμία 10 ημέρες από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ) (άρθρο 120 

παρ. 2 και 121 παρ. 1γ του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 19 του άρθ. 43 του Ν.4605/19 ). 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ο Δήμος Σητείας και τα νομικά του πρόσωπα 

που αναφέρονται στο άρθρο Α1.1Β της παρούσας. Όσον αφορά στην «Προμήθεια αναλωσίμων για τη 

λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου», η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα 

καλυφθεί από το Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ 2014-2020», με κωδικό Ο.Π.Σ. 5002307.Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση 

θα βαρύνει του προϋπολογισμούς οικ. έτους 2020 και 2021, των φορέων , και ειδικά για τις Σχολικές 
Επιτροπές από τις λειτουργικές δαπάνες του ιδίου έτους, ανά Κ.Α. προϋπολογισμού, όπως αναλυτικά 

περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:     

Αναλυτικά ανά φορέα :  

• Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού Δήμου Σητείας , δαπάνης  10.641,41€ με ΦΠΑ 
24% και 6%. Το παραπάνω ποσό θα πρέπει να ενταχθεί στον πρ/σμό του 2020 κατά το ποσό των 

8.656,22€ και του 2021 κατά το ποσό των 1.985,19€ στους παρακάτω Κ.Α.:  

 

 
Κ.Α.  

Προϋπολογισμού  
Περιγραφή 2020 2021 ΑΑΥ-ΑΔΑ 

10-6634 Είδη καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες 

των Διοικ.& Οικ. Υπηρεσιών του Δήμου 2.919,19 828,82 
598/10-6-20 

Ψ6ΠΩΩ1Γ-15Σ 

20-6634 Είδη καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες 

της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου 3.416,74 664,62 
599/10-6-20 

ΩΨΚΥΩ1Γ-06Κ 

30-6634 Είδη καθαριότητας & ευπρεπισμού  για τις ανάγκες 

της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου   
1.882,2 400,76 

600/10-6-20 

6ΟΒΠΩ1Γ-9ΩΦ 

15-6699.002 Προμήθεια αναλωσίμων για τη λειτουργία του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου 
438,09 90,99 

601/10-6-20 

6ΙΙΥΩ1Γ-ΓΣ5 

 ΣΥΝΟΛΟ 8.656,22 1.985,19  

 

 

• Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού Δ.Ο.Κ.Α.Σ., δαπάνης 4.669,38 € με ΦΠΑ 24% και 
6% . Το παραπάνω ποσό θα πρέπει να ενταχθεί στον πρ/σμό του 2020 κατά το ποσό των 2.584,56€ 

και του 2021 κατά το ποσό των 2.084,82€ στους παρακάτω Κ.Α.:  

 

 
Κ.Α.  

Προϋπολογισμού  
Περιγραφή 2020 2021 ΑΑΥ-ΑΔΑ 

15-6634.001  Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού - 

Κεντρικό   
235,36  200,85  

173/9-6-20 

6ΤΞΩΟΚΒ3-Υ3Λ 

15-6634.002 Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού – 

Βρεφικού – Παιδικού Σταθμού Σητείας  

«Λιλιπούπολη» 

831,33  780,66  

174/9-6-20 

6Ψ43ΟΚΒ3-Ω3Κ 





 

Σελίδα 8 

15-6634.003 Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού – 

Παιδικού Σταθμού Παλαικάστρου  401,24  288,95  

175/9-6-20 

ΨΧΚΜΟΚΒ3-

ΑΟ8 

15-6634.004 Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού - 

Γεωπάρκου   
216,46  204,40  

176/9-6-20 

Ψ1ΟΙΟΚΒ3-ΧΕΔ 

15-6634.005 Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού – 

Βρεφικού – Παιδικού Σταθμού Σητείας  «Δελφινάκια 

» 

519,06  347,81  

177/9-6-20 

65ΗΤΟΚΒ3-ΡΚΙ 

15-6634.006 Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας &  

Ευπρεπισμού – Εθνικού Σταδίου Σητείας  
193,39  170,77  

178/9-6-20 

6ΥΣΠΟΚΒ3-ΔΑΙ 

15-6634.007 Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας &  

Ευπρεπισμού – Κολυμβητηρίου  
9,82  0 

179/9-6-20 

ΩΥ1ΑΟΚΒ3-ΓΔΨ 

15-6634.008 Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας &  

Ευπρεπισμού – ΚΑΠΗ 
170,99  91,38  

180/9-6-20 

Ψ9ΚΥΟΚΒ3-8Η 3 

15-6634.009 Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας &  

Ευπρεπισμού – Ωδείου 
6,91  0,00  

181/9-6-20 

Ψ6ΡΦΟΚΒ3-

ΨΓΚ 

 ΣΥΝΟΛΟ 2.584,56  2.084,82   

 

• Προμήθεια  Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού Α/θμιας Σχολικής  Επιτροπής, δαπάνης  

6.809,89 € με ΦΠΑ 24% και 6% . Το παραπάνω ποσό θα καλυφθεί από τη χρηματοδότηση του 

Δήμου στη Σ.Ε. για λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους  2020 κατά το ποσό των 5.312,16€ και 

του 2021 κατά το ποσό των 1.497,73€. 

 

• Προμήθεια   Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού Β/θμιας Σχολικής  Επιτροπής  , δαπάνης  

6.309,19 € με ΦΠΑ 24% και 6%. Το παραπάνω ποσό θα καλυφθεί από τη χρηματοδότηση του 

Δήμου στη Σ.Ε. για λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους  2020 κατά το ποσό των 3.347,67€ και 

του 2021 κατά το ποσό των 2.961,52€. 

 

• Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου δαπάνης 348,56 € 

με ΦΠΑ 24% και 6% .Το παραπάνω ποσό θα πρέπει να ενταχθεί στον πρ/σμό του 2020 κατά το 

ποσό των 252,41 € και του 2021 κατά το ποσό των 96,15 € στον παρακάτω Κ.Α.:  Κ.Α. 10/6634. 

 
Κ.Α.  

Προϋπολογισμού  
Περιγραφή 2020 2021 ΑΑΥ-ΑΔΑ 

10-6634 

  

Είδη καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις 

ανάγκες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

Σητείας 
252,41 96,15 

54/10-6-20 

62ΕΡΟΞΣ1-9Ρ3 

ΣΥΝΟΛΟ 252,41 96,15  

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & ευπρεπισμού   για τις υπηρεσίες  του 

Δήμου Σητείας και των Νομικών του Προσώπων, για τα έτη 2020-2021.    

Ο αριθμός αναφοράς της ονοματολογίας ( C.P.V.) και η αξία των ζητούμενων προϊόντων έχουν συνολικά 
ως εξής ανά ομάδα (φορέα) : 
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ΟΜΑΔΑ ΦΟΡΕΑΣ C.P.V. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ Α ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 8.711,42€ 

ΟΜΑΔΑ Β Δ.Ο.Κ.Α.Σ. 39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 3.877,66 € 

ΟΜΑΔΑ Γ Α' ΒΑΘΜΙΑ ΣΧ. 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 5.852,15 € 

ΟΜΑΔΑ Δ Β' ΒΑΘΜΙΑ ΣΧ. 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 5.340,58 € 

ΟΜΑΔΑ Ε ΔΗΜ. ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ 

39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 281,91 

   ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ 24.063,72 € 

   Φ.Π.Α. 24% 4.361,17 € 

   Φ.Π.Α. 6% 353,54 € 

   
 

 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 28.778,43 € 

 
Τα ανωτέρω είδη θα παραδοθούν τμηματικά κατά τη διάρκεια της σύμβασης , ανάλογα με τις ανάγκες του 
κάθε φορέα, ύστερα από παραγγελία από τους υπεύθυνους που έχουν οριστεί. 
 
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το 

σύνολο των ειδών για μία ή περισσότερες ομάδες Α έως Ε.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για όποιο φορέα επιθυμούν ήτοι  

ΟΜΑΔΑ Α) Δήμος Σητείας 

ΟΜΑΔΑ Β) Δ.Ο.Κ.Α.Σ.-Παιδικοί Σταθμοί  

ΟΜΑΔΑ Γ) Α/θμια Σχολική Επιτροπή 

ΟΜΑΔΑ Δ) Β/θμια Σχολική Επιτροπή 
ΟΜΑΔΑ Ε) Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο  

 για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας. 

Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας «ομάδας» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς 

ολόκληρης της «ομάδας».  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 28.778,43€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 12 μήνες από την υπογραφή της για όλους τους φορείς.   
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ΄αριθμ. 

30/07-05-2020 μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Σητείας.   

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών της προμήθειας ανά 
φορέα. 
 

1.4 Θεσµικό πλαίσιο 

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

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

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

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

− Του Ν.4605/2019 (Α'52/1-4-2019) "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 
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τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό 

απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη τους (EEL 157 της 15.6.2016)-  

− Του ν. 4608/2019 (Α'66) "Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και 

άλλες διατάξεις" 

− Του ν. 4609/2019 (Α' 67) "Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, 

Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις" 

− Του  ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

− Του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-06) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων 

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

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

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

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

− της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

− Του ν. 4472/17 (ΦΕΚ 74/19.5.17/Α΄) και ειδικότερα το άρθρο 47ο (τροποποίηση διατάξεων του ν. 

4412/16)  

− Του ν. 4441/16 (ΦΕΚ 227/06.12.16/Α΄) και ειδικότερα το άρθρο 22ο (τροποποίηση διατάξεων του ν. 

4412/16) 

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

− Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 

των μελών τους με κλήρωση», 

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

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

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

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 

άλλες διατάξεις”, 

− Του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

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

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

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

− Της Απόφασης Υπ. οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.5.17 (ΦΕΚ 1781 Β’/23-05-2017) «Ρύθμιση των 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης   

− Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) που εγκρίθηκε με την αρ. 158/16 Απόφαση της 

ΕΑΑΔΗΣΥ  (ΦΕΚ Β/3698/16.11.16).  

− Του Ν. 4488/17 (ΦΕΚ 137/13.09.17 Α’) και ειδικότερα του άρθρου 39  <Αποκλεισμός από δημόσιες 

συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας > 

− Το άρθρο 107 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 Α΄) « Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 

δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.» 

− Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 194/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

− Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/19-7-18, πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι 
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− Το  41ο άρθρο της  ΠΝΠ ¨Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας 

του COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις ¨(ΦΕΚ Α΄84/13-4-20) και την με αριθμ. 24/2020 

κατευθυντήρια οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ με ΑΔΑ : ΨΟΗ0ΟΞΤΒ-ΦΔ7 

− Την υπ’ αριθμ. 841/2-9-2019 Απόφαση Δημάρχου Σητείας  περί  ορισμού Αντιδημάρχου και 

μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 

− Την υπ΄αριθμ 20/2020 Απόφαση του Δ.Σ αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 

− του ν. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 

ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 

2007 -2013» 

− Τη με αρίθμ.πρωτ.7079/12-12-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης με θέμα: «Ένταξη της Πράξης 

–ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ-με κωδικό ΟΠΣ 5002307 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Κρήτη 2014-2020» 

− Το άρθρο 4 του φεκ 240Α΄12/12/2012 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου που κυρώθηκε με το 

Ν.4111/2013(ΦΕΚΑ΄18) 

− Τη βεβαίωση με αρ. πρωτ. 2485/04-05-2020 του Νομικού Προσώπου ΔΕΥΑΣ, βάσει της οποίας δε θα 

συμμετάσχουν στη διαδικασία «Προμήθειας Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού για το έτος 2020-21 

(παρ. 4 αρθ. 4 με το αρθ. 66 του Ν. 4257/14),   
− Τη βεβαίωση με αρ. πρωτ. 2505/05-05-2020 του Νομικού Προσώπου ΜΑΔΕΣ Α.Ε., βάσει της οποίας δε 

θα συμμετάσχουν στη διαδικασία «Προμήθειας Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού» για το έτος 

2020-21 (παρ. 4 αρθ. 4 με το αρθ. 66 του Ν. 4257/14),  

− Το αίτημα με αρ. πρωτ. 2553/06-05-2020 του ΝομικούΠροσώπου ΔΟΚΑΣ 

− Το αίτημα με αρ. πρωτ.2495/04-05-2020 του Νομικού Προσώπου Α/θμια Σχολική Επιτροπή 

− Το αίτημα με αρ. πρωτ. 2523/05-05-2020 του Νομικού Προσώπου Β/θμια Σχολική Επιτροπή 

− Το αίτημα με αρ. πρωτ. 2560/07-05-2020 του Νομικού Προσώπου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

− Την αριθμ. 30/07-05-2020 Μελέτη του Δήμου Σητείας, που συνέταξε  το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου 

Σητείας. 

− Την  υπ. αρ. 30/2020 απόφαση του Δοικ. Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου  Δ.Ο.Κ.Α.Σ. Σητείας  με 
ΑΔΑ: 94ΠΔΟΚΒ3-5ΔΕ 

− Την  υπ. αρ. 9/2020 απόφαση του Δοικ. Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Α/θμια Σχολική Επιτροπή  

με ΑΔΑ: ΩΗΖ84655ΓΨ-7Β1 

− Την  υπ. αρ. 11/2020 απόφαση του Δοικ. Συμβουλίου  του Νομικού Προσώπου  Β/θμια Σχολική 

Επιτροπή  με ΑΔΑ: Ψ7ΤΛ4655ΞΝ-Κ9Α 

− Την  υπ. αρ.  45/2020 απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοτικό Λιμενικό 

Ταμείο με ΑΔΑ: 6ΠΣΜΟΞΣ1-ΡΜΘ 

− Το πρωτογενές αίτημα του Δήμου Σητείας με αρ.πρωτ. : 3486/09-06-20 και με  ΑΔΑΜ:20REQ006831547 

− Τις πολυετής ΑΑΥ του Δήμου Σητείας με αρ. 598-601/2020,του Ν.Π. ΔΟΚΑΣ με αρ.173-181 /2020 και 

του Ν.Π. Δημ. Λιμενικό ταμείο Σητείας με αρ. 54/2020,  με  ΑΔΑΜ: 20REQ006840708 
− Την 93/12-06-2020 απόφαση της Οικ. Επιτροπής του Δήμου Σητείας  για α) Έγκριση εκτέλεσης της 

προμήθειας με συνοπτικό διαγωνισμό β) έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τον  καθορισμό των 

όρων διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια , με ΑΔΑ  : 6ΔΝ0Ω1Γ-ΨΡΧ 

 

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. 
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1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σητείας στην οδό Π. Βαρθολομαίου 9, 

Τ.Κ. 72 300,  την 06η ΙΟΥΛΙΟΥ 2020, ημέρα Δευτέρα , και από ώρα 11.00 π.μ. (ώρα έναρξης 

παραλαβής προσφορών) μέχρι τις 11.30 π.μ. (ώρα λήξης της επίδοσης/παραλαβής των προσφορών), 

ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης του Διαγωνισμού. 

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της 
Επιτροπής αξιολόγησης του Διαγωνισμού.  

 

1.6 ∆ηµοσιότητα 

α) Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), σύμφωνα με την παρ.3(περίπτωση β) του άρθρου 38  και με το άρθρο 

120 παρ. 2  του Ν.4412/2016 ,και  με το αρ.43 παρ.19 του Ν. 4605/19. 

Η προκήρυξη του άρθρου 122 του Ν.4412/2016 δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με την παρ.1 του 

άρθρου 66 του Ν.4412/2016 και την παρ.3 (περίπτωση β) του άρθρου 38 του ιδίου νόμου, καθώς και στον 

ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ.  

 

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή περιφερειακή 

εφημερίδα . 
 

Επίσης, περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ όπως προβλέπεται στην 

περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010,  στη διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ 

καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σητείας. 

 

 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης  θα αναρτηθούν μαζί με τα λοιπά έγγραφα της  παρούσας στην 

ιστοσελίδα του Δήμου  Σητείας και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.sitia.gr 

 

β. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Σύμφωνα με το άρθρο  46 του Ν. 3801/09 και την αντίστοιχη 3η παράγραφο του 4ου άρθρου του Ν. 

3548/07 , οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης , τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα δημοπρασίας , 

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

ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την διαδικασία , με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. Τα έξοδα 

της δημοσίευσης της περίληψης της διακηρύξεως και τυχόν επαναληπτικού διαγωνισμού βαρύνουν τους 

αναδόχους αναλογικά με βάση τον προϋπολογισμό της καταχωρηθείσης προμήθειας ανά ομάδα 
κατακύρωσης. (Υπ. Εσωτ. Αποκ. &Ηλεκ. Δίακυβ.Εγκύκλιος 11, ΑΠ/27754/28.06.2010). Επιπλέον έχει ισχύ η 

αριθ. 204/2010 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία η ρύθμιση του άρθρου 46 

του Ν. 3801/2009 αφορά το σύνολο των προβλεπόμενων υποχρεωτικών δημοσιεύσεων διαγωνισμών ΟΤΑ 

Α΄βαθμού και όχι μόνο στις δημοσιεύσεις που προβλέπονται από το Ν. 3548/2007. 

 

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
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υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες 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.  

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

• η παρούσα Διακήρυξη  με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:  

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΕΝΤΥΠΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV :ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)  

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα 

παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη) μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου, στη 
διαδρομή : http://www.sitia.gr ,καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΚΗΜΔΗΣ. 

Τα προαναφερόμενα τεύχη διατίθενται και από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου : Π. Βαρθολομαίου 9- 

Σητεία  (αρμόδιος υπάλληλος : Ξηραδάκη Ειρήνη , τηλέφωνο : 2843340518,e-mail : xiradaki@sitia.ge ) 

,κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται,  το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Ο Δήμος Σητείας επεξεργάζεται τα ερωτήματα που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος και 

στέλνει μέσω e-mail ή fax, το σχετικό έγγραφο με τις παρεχόμενες διευκρινίσεις, συγκεντρωτικά, το 

αργότερο μέχρι τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. 

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

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα . Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην 

ελληνική γλώσσα. 

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

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

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

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

της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

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

κατατεθούν 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 Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 
αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 

επικυρωμένο 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. 

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

μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική  γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο 

κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

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

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές τηςπαραγράφου 4.1.εκδίδεται  από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα 

στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 

Τ.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 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 

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

φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 

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

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

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τον 

τίτλο της σχετικής σύμβασης, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη 
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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  

Από τα με αρ. ζ), θ) , ι)  ως άνω στοιχεία, εξαιρούνται τα γραμμάτια εγγυοδοτικής παρακαταθήκης, όπως του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και στην  περίπτωση αυτή ο ίδιος ο οφειλέτης εγγυάται για 

την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του καταβάλλοντας ο ίδιος το χρηματικό ποσό για δικό του λογαριασμό. 

 
H εγγυητική επιστολή  θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V). 

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

την εγκυρότητά τους. 

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

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

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

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

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

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς, όμως στην 

περίπτωση που της ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει να περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφή 

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

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον, και σε περίπτωση κατακύρωσης της 
σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.(παρ. 2 & 3 αρ. 19 

Ν.4412/16). 

2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής  ΔΕΝ απαιτείται για τον παρόντα Διαγωνισμό. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 

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

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

2.2.3.1.  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 

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

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

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

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
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της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα,  

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

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

2803/2000 (Α΄ 48),  

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

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

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

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

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

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

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

3691/2008 (Α΄ 166), 

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

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

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

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

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

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

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

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

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

IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά τους 

διαχειριστές. 

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

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

στους νόμιμους εκπροσώπους τους.  

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

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

απόφαση. 

Ο παρών λόγος αποκλεισμού αποτυπώνεται στο μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ. 

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 

εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

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

ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων 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 προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

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

διακανονισμό για την καταβολή τους.  

Ο παρών λόγος αποκλεισμού αποτυπώνεται στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ. 

2.2.3.3.  Όταν  έχει επιβληθεί σε βάρος του  οικονομικό φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 

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

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 

266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 

διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ.  

Ο παρών λόγος αποκλεισμού αποτυπώνεται στο μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ.  

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

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

 (α) 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. 

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

Ο παρών λόγος αποκλεισμού αποτυπώνεται στο μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ. 

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

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

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

2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.3 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα 
μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

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

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

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

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

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

διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 

περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

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

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

σύναψης της σύμβασης. 
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Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 

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

εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 

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

τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο. 

Το παρόν κριτήριο επιλογής αποτυπώνεται στο μέρος ΙV Α του ΤΕΥΔ. 

 

2.2.5 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

• Να διαθέτουν Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας που αφορά στα χημικά προϊόντα (απορρυπαντικά και 

καθαριστικά/απολυμαντικά), σύμφωνα με τους Κανονισμούς ΕΕ 830/2015 ,1272/2008 και 

453/2010/Ε ,και να είναι πιστοποιημένα κατά CE (όπου απαιτείται ,σύμφωνα με τη τεχνική 

μελέτη). 

• Τα προς προμήθεια είδη με απολυμαντικές αντισηπτικές ιδιότητες να διαθέτουν έγκριση (άδεια 

κυκλοφορίας) από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ). 

 
Το παρόν κριτήριο επιλογής αποτυπώνεται στο μέρος ΙV Β του ΤΕΥΔ. 

2.2.6 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα ,να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους 

με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους  αναγκαίους πόρους, με 
την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79, 79Α του Ν.4412/2016 και την υπ'αριθμ.23 

Κατευθυντήρια Οδηγία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., σε περίπτωση στήριξης στις ικανότητες άλλων οικονομικών 

φορέων επισυνάπτεται χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ για κάθε έναν από τους φορείς στις ικανότητες των οποίων 

στηρίζεται. 

Το σύνολο των ΤΕΥΔ των τρίτων, στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται ο οικονομικός φορέας 

συνυποβάλλονται από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα εντός του φακέλου "Δικαιολογητικά 

συμμετοχής". 

Το/α χωριστό/ά ΤΕΥΔ θα πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένο/α και υπογεγραμμένο/α από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο του φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 72Α του Ν.4412/2016. Εφόσον ο τρίτος φορέας είναι φυσικό πρόσωπο, 

το χωριστό ΤΕΥΔ υπογράφεται μόνο από αυτόν 

O Δήμος ελέγχει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 79,80,81,του ν. 4412/16 , τη μη συνδρομή των 

λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 στο πρόσωπο του τρίτου. (Οδηγία 20 ΕΑΑΔΗΣΥ με ΑΔΑ: 

ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5). 
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2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.7.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 

2.2.4,2.2.5,της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό 

συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με τις  Κατευθυντήριες 

Οδηγίες 15 και 23 της ΕΑΑΔΗΣΥ .  

Το ΤΕΥΔ διατίθεται στους οικονομικούς φορείς από το Δήμο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) σε επεξεργάσιμη μορφή 

προκειμένου αυτοί να το συμπληρώσουν και να το υπογράψουν.  

Επισημαίνεται ότι : 

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

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

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται και το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή 

του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 

αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι 
μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 

ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

• Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει 

ένα ΤΕΥΔ. 

• Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να 

υποβληθεί για κάθε φορέα-μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ. 

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

προσφορών ( Άρθρο 43 παρ.6 Ν.4605/19). 

 

2.2.7.2 Αποδεικτικά µέσα 
Α1.  Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 

όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται: 

• κατά την υποβολή της προσφοράς,  

• κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και  

• κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 13 του άρ.43 του Ν. 4605/16. 

 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.6. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 

λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4-2.2.5.). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 

εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3. 
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 

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

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

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

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

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 

79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

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

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

Α2. Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων 
εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων 

των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της 

παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα 

συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να 

υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της 
χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β)του 

Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι 

απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες 

απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες. 

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 

Τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα και υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 

4250/2014, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη 

δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης.  (Πρβλ άρθρο 80 παρ. 13 ν. 4412/2016 όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 

παρ. 7 του ν. 4605/2019 και το άρ. 56 παρ.4 του ν. 4609/19). 
 

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 

εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 
 
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παρ. 2.2.3 και των κριτηρίων επιλογής 
των παρ. 2.2.4 και 2.2.5 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν επι ποινή αποκλεισμού, τα 
παρακάτω δικαιολογητικά :  
 

Β.1.Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

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

ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, 

από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 

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

οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο. Η  υποχρέωση  του προηγούμενου 

εδαφίου αφορά ιδίως:  





 

Σελίδα 21 

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

Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές.  

• Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου.  

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

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

• ο ίδιος, σε περίπτωση φυσικού προσώπου. 

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 

1.  Πιστοποιητικό  που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το  οποίο να προκύπτει ότι είναι 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή 

εισφορών ή ότι έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά:  

• στους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης,  

• τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι 

ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό,  

• Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι 

επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς,  

• Σε περίπτωση εταιρειών (Νομικών Προσώπων), την ίδια την εταιρεία (το Νομικό Πρόσωπο) και όχι 

τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση 
με την εταιρεία,  

• Σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων προσκομίζονται οι αντίστοιχες 

ενημερότητες σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι.  
 

2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , που θα αναφέρει όλους ανεξαιρέτως τους ασφαλιστικούς 

φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών. 

3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως 

προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις ή ότι έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους. 

4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , που θα δηλώνει ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική 

απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.3, πιστοποιητικό από τη Δ/νση 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 από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

� Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην ανωτέρω 
παράγραφο 2.2.3.3, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, 
χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 
(περίπτωση γ' της παρ.2 του άρθρου 80 του ν.4412/2016 όπως  προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 
46 του ν. 4605/2019). 

 
δ) για την παράγραφο  2.2.3.4 περίπτωση  α΄  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 

πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 

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

κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 

μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, 

για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ 

Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.) 

� 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 

παραγράφους 2.2.3.1 , 2.2.3.2 ,και 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 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 παρ. ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 , 2.2.3.2 ,και 2.2.3.4. Οι 

επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-

Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

 
ε) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, του προσφέροντος οικονομικού 

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

4412/2016. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την 
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας),  

προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 

κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου 

του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί 

τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 

κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

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

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

εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό 
ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.  

 

Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν,  

1)  Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο  το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III:  ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που  

προσαρτάται στην παρούσα Διακήρυξη. 

 

2)Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας που αφορά στα χημικά προϊόντα (απορρυπαντικά και 

καθαριστικά/απολυμαντικά), σύμφωνα με τους Κανονισμούς ΕΕ 2015/830 ,1272/2008 και 453/2010/Ε ,και 
να είναι πιστοποιημένα κατά CE (όπου απαιτείται ,σύμφωνα με τη τεχνική μελέτη). 

 

3)Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι :  
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α) Η ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία των ανωτέρω προϊόντων είναι σύμφωνες με τον 

κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 όπως ισχύει. 

β) Το ή τα ΔΔΑ των ανωτέρω προϊόντων  είναι επικαιροποιημένο και σύμφωνο με τον Κανονισμό 

REACH (1907/2006/EK) και τον κανονισμό (ΕΕ) υπ΄αριθμ. 2015/830, όπως ισχύουν. 

γ) Έχει κατατεθεί αίτηση καταχώρησης των ανωτέρω προϊόντων στο Εθνικό Μητρώο Χημικών 

Προϊόντων (ΕΜΧΠ) ,εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού CLP 

(Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ), όπως ισχύει.  

 

4) Έγκριση (άδεια κυκλοφορίας) από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) για τα  είδη με 

απολυμαντικές αντισηπτικές ιδιότητες.  
 

5) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι : η τιμή της προσφοράς του θα 

περιλαμβάνει την μεταφορά και την παράδοση των ειδών σε εγκαταστάσεις του Δήμου Σητείας και των 

Νομικών του Προσώπων.  

 

6) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ,στην οποία θα δηλώνεται ότι τα προσφερόμενα είδη πληρούν 

όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία, καθώς και ότι προέρχονται από νομίμως 

λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις. 

7)Εφόσον ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι:  

α)Παραγωγός συσκευασιών  κατά την έννοια της παρ.1 & 2 του άρθρου 4Β του Ν. 4496/2017  
(δηλαδή συσκευάζουν προϊόντα ή αναθέτουν σε τρίτο τη συσκευασία προϊόντων, με σκοπό να τα 

διαθέσουν στην ελληνική αγορά, εκτός της συσκευασίας σε πλαστικές σακούλες μεταφοράς, 

εισάγουν συσκευασμένα προϊόντα με σκοπό τη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά κλπ),  θα 

πρέπει να προσκομίσει στο πλαίσιο της τεχνικής του προσφοράς υπεύθυνη δήλωση, στην οποία 

θα δηλώνει την ιδιότητα του αυτή, καθώς και ότι κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη 

τη διάρκεια εκτέλεσης θα τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β  του Ν. 

4496/2017  (δηλαδή να  οργανώνουν και να λειτουργούν ΑΣΕΔ ή να συμμετέχουν σε ΣΣΕΔ καθώς 

και να είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων 

ΕΜΠΑ) 

 
β)Διακινητής συσκευασμένων προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν. 4496/2017, θα 

πρέπει να προσκομίσει στο πλαίσιο της τεχνικής του προσφοράς υπεύθυνη δήλωση, στην οποία 

θα δηλώνει την ιδιότητα του αυτή, καθώς και ότι τα είδη τα οποία θα προμηθεύσει θα 

προέρχονται από παραγωγό που είναι εγγεγραμμένος στο ΕΜΠΑ κατά την υπογραφή της 

σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης  της. 

 

� Η τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του 

αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών 

(ΕΜΠΑ) με τη προσκόμιση του πιστοποιητικό εγγραφής του παραγωγού στο Ε.Μ.ΠΑ., που 

τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 
του άρθρου 105 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο 

οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. 

 

Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

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

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

ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 

την υποβολή του.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 

νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 

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

από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
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Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 

προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 

αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα 

κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 

συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 

υποβολή τους. 

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

εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 

εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

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

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι 

σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 

τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 

μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

 
Β.5.Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις 

παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται 

ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους 

δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση. 
 

 

Β.6.Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 

συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 

εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 

οργανισμό πιστοποίησης. Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε 

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

στον εν λόγω κατάλογο. Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους 

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

καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 
κατάλογος ή το πιστοποιητικό. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους 

απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό 

εγγραφής τους.  

 

Β.7. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την 

προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που 

συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική 

μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά, όμως στην περίπτωση που της ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει 

να περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφή. Επίσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει, επί ποινή 

αποκλεισμού, να υποβάλλονται χωριστά για κάθε μέλος της. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος 

της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο και σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η 
ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.(παρ. 2 & 3 αρ. 19 Ν.4412/16). 

 

Β.8.Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 

προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
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Β.9.Τα ανωτέρω αποδεικτικά μέσα  υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα - προσωρινό ανάδοχο και 
στην  περίπτωση υπεργολαβίας, υποβάλλονται και για τον υπεργολάβο. 
 

Γ) Ισχύς αποδεικτικών μέσων 
� Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο:  

α) τα δικαιολογητικά που αφορούν τις  παραγράφους:  2.2.3.1 , 2.2.3.3  και 2.2.3.4  ,εφόσον έχουν 

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  
β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2.2.3.2 εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα 

οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση,  

γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής  
δραστηριότητας εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, 

εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

δ) Τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων,  εφόσον έχουν εκδοθεί 
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους. 

ε) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και  

 

στ) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 

υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 

τους.  

(άρθρο 80 παρ.12 του ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ.7 του ν.4605/2019). 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά, 

αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών της προμήθειας ανά φορέα. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη για το 

σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά φορέα.  

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το 

σύνολο των ειδών για μία ή περισσότερες ομάδες Α έως Ε.  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για όποιο φορέα επιθυμούν ήτοι  

ΟΜΑΔΑ Α) Δήμος Σητείας 

ΟΜΑΔΑ Β) Δ.Ο.Κ.Α.Σ.-Παιδικοί Σταθμοί  

ΟΜΑΔΑ Γ) Α/θμια Σχολική Επιτροπή 

ΟΜΑΔΑ Δ) Β/θμια Σχολική Επιτροπή 

ΟΜΑΔΑ Ε) Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο  

 για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας. 

Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας «ομάδας» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς 

ολόκληρης της «ομάδας».  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές . 

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





 

Σελίδα 26 

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

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής, (Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016). 

 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1.Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέχρι τις 06 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 και ώρα 11:30 πμ, 

είτε : 

(α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε  

(β) με ταχυδρομική αποστολή/courier  προς την αναθέτουσα αρχή είτε  

(γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Σητείας, Π. Βαρθολομαίου 9, Τ.Κ. 72 300, Λασίθι.  

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής/courier, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον  

έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το 

αργότερο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Η αναθέτουσα 
αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται 

ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους.  
 
2.4.2.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει 

να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προσφορά 

του ……… 

για την προμήθεια: «ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ TOY 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-21» 

 

αναθέτουσα αρχή 

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

(ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9, 72300 ΣΗΤΕΙΑ) 

Αρ. Διακήρυξης:*(Να συμπληρωθεί από τον οικονομικό φορέα)  

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 

 

2.4.2.3. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο 

διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του 

προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), 

απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail). 

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα 

στο άρθρο 2.4.3.1 

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά 

στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.3.2. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν 
είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 

χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις,  και 

γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος , με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 

οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.4 της παρούσας . 

Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

2.4.2.4.  Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, 

αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.1 της παρούσας. 
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2.4.2.5.Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 

πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή ( ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 

κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

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

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

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

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

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2.7.Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας 

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

δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 

εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

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

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

την αξιολόγησή της. 

2.4.2.8. Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά 
είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν.4250/2014 (Α'94) είτε σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 
υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης (άρθρο 92 παρ . 8 ν. 4412/2016 όπως 
προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8 ν. 4605/2019 και με το άρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019). 
 

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν: 

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

άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι 
προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

διακήρυξης. (Παράρτημα ΙV).  

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

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

β)Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

• Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης 

• Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης των σχετικών με αυτή διατάξεων καθώς και των όρων και 

των τεχνικών προδιαγραφών της τεχνικής μελέτης και ότι τις  αποδέχονται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα. 

• Σε ποίο φορέα ή φορείς επιθυμούν να δώσουν προσφορά. 

• αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση, των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 103 & 80 του Ν. 4412/16. 

 

2.4.3.2 H ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 

έχουν τεθεί από το Δήμο Σητείας σύμφωνα με τη υπ’ αριθμ.  30/07-05-2020 τεχνική μελέτη του Τμήματος 

Προμηθειών  του Δήμου, στην οποία αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών. 

 

Ο φάκελος < Τεχνικής Προσφοράς > θα  πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού,  να περιέχει τα ακόλουθα: 

1)  Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο  το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III:  ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που  

προσαρτάται στην παρούσα Διακήρυξη. 

 





 

Σελίδα 28 

2)Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας που αφορά στα χημικά προϊόντα (απορρυπαντικά και 

καθαριστικά/απολυμαντικά), σύμφωνα με τους Κανονισμούς ΕΕ 2015/830 ,1272/2008 και 453/2010/Ε ,και 

να είναι πιστοποιημένα κατά CE (όπου απαιτείται ,σύμφωνα με τη τεχνική μελέτη). 

 

3)Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι :  

α) Η ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία των ανωτέρω προϊόντων είναι σύμφωνες με τον 

κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 όπως ισχύει. 

β) Το ή τα ΔΔΑ των ανωτέρω προϊόντων  είναι επικαιροποιημένο και σύμφωνο με τον Κανονισμό 

REACH (1907/2006/EK) και τον κανονισμό (ΕΕ) υπ΄αριθμ. 2015/830, όπως ισχύουν. 

γ) Έχει κατατεθεί αίτηση καταχώρησης των ανωτέρω προϊόντων στο Εθνικό Μητρώο Χημικών 
Προϊόντων (ΕΜΧΠ) ,εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού CLP 

(Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ), όπως ισχύει.  

 

4) Έγκριση (άδεια κυκλοφορίας) από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) για τα  είδη με 

απολυμαντικές αντισηπτικές ιδιότητες.  

 

5) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι : η τιμή της προσφοράς του θα 

περιλαμβάνει την μεταφορά και την παράδοση των ειδών σε εγκαταστάσεις του Δήμου Σητείας και των 

Νομικών του Προσώπων.  

 
6) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ,στην οποία θα δηλώνεται ότι τα προσφερόμενα είδη πληρούν 

όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία, καθώς και ότι προέρχονται από νομίμως 

λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις. 

7)Εφόσον ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι:  

α)Παραγωγός συσκευασιών  κατά την έννοια της παρ.1 & 2 του άρθρου 4Β του Ν. 4496/2017  

(δηλαδή συσκευάζουν προϊόντα ή αναθέτουν σε τρίτο τη συσκευασία προϊόντων, με σκοπό να τα 

διαθέσουν στην ελληνική αγορά, εκτός της συσκευασίας σε πλαστικές σακούλες μεταφοράς, 

εισάγουν συσκευασμένα προϊόντα με σκοπό τη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά κλπ),  θα 

πρέπει να προσκομίσει στο πλαίσιο της τεχνικής του προσφοράς υπεύθυνη δήλωση, στην οποία 

θα δηλώνει την ιδιότητα του αυτή, καθώς και ότι κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη 
τη διάρκεια εκτέλεσης θα τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β  του Ν. 

4496/2017  (δηλαδή να  οργανώνουν και να λειτουργούν ΑΣΕΔ ή να συμμετέχουν σε ΣΣΕΔ καθώς 

και να είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων 

ΕΜΠΑ) 

 

β)Διακινητής συσκευασμένων προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν. 4496/2017, θα 

πρέπει να προσκομίσει στο πλαίσιο της τεχνικής του προσφοράς υπεύθυνη δήλωση, στην οποία 

θα δηλώνει την ιδιότητα του αυτή, καθώς και ότι τα είδη τα οποία θα προμηθεύσει θα 

προέρχονται από παραγωγό που είναι εγγεγραμμένος στο ΕΜΠΑ κατά την υπογραφή της 

σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης  της. 
 

� Η τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του 

αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών 

(ΕΜΠΑ) με τη προσκόμιση του πιστοποιητικό εγγραφής του παραγωγού στο Ε.Μ.ΠΑ., που 

τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 

του άρθρου 105 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο 

οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. 

 
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 
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2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονοµικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, το 

οποίο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών της προμήθειας ανά φορέα.  

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το 

σύνολο των ειδών για μία ή περισσότερες ομάδες Α έως Ε.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για όποιο φορέα επιθυμούν ήτοι  

ΟΜΑΔΑ Α) Δήμος Σητείας 

ΟΜΑΔΑ Β) Δ.Ο.Κ.Α.Σ.-Παιδικοί Σταθμοί  
ΟΜΑΔΑ Γ) Α/θμια Σχολική Επιτροπή 

ΟΜΑΔΑ Δ) Β/θμια Σχολική Επιτροπή 

ΟΜΑΔΑ Ε) Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο  

 για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας. 

Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας «ομάδας» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς 

ολόκληρης της «ομάδας». 

 Ο  φάκελος «Οικονομική Προσφορά» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού,  να περιέχει τα ακόλουθα: 

α) Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που προσαρτάται στην 

παρούσα διακήρυξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 
Η τιμή των ειδών της προμήθειας δίνεται  σε ευρώ. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια των ειδών στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

 

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

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3.% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6.%. 

Δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών. 

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, γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της παρούσας 

διακήρυξης, δ) δε δίνεται ενιαία τιμή για τα ίδια είδη και ε) δίνεται προσφορά για μέρος μόνο της 

ποσότητας των ειδών του κάθε φορέα. 

Η Υπηρεσία και η αρμόδια Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να 

παρέχουν αυτά. 

 

Εφόσον υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που είναι ισότιμες, δηλαδή με την ίδια ακριβώς τιμή , 

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

κλήρωση γίνεται ενώπιων της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού και παρουσία αυτών των 
οικονομικών φορέων. 

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τρείς (3) 
μηνών  από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

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

αρχή, πριν από τη λήξη της κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 
αρχική διάρκεια. 
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Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 

προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 

προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 

το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. (άρθρο 97 παρ. 4 ν. 4412/2016 όπως 

προστέθηκε με το άρθρο 33 παρ. 3 ν. 4608/2019). 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 

υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς), 

2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας, 

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

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 

κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
διακήρυξης, 

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

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 

3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά 

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

 ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Σελίδα 31 

3.∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς 
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από 

την ώρα λήξης, ήτοι 11:00 της 06ηςΙουλίου 2020. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον 

Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της 

λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού 
και την ανάθεση της σύμβασης. 

β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 

τηνανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή 

των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών 

συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς,  σύμφωνα με το άρθρο 

21 του Ν.4412/2016 , εφόσον το επιθυμούν. 

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

τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την  αποσφράγιση των προσφορών η αρμόδια επιτροπή  προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και 

ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή 

Διαγωνισμού 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. 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται από την αρμόδια 

Επιτροπή προκειμένου να αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα. 

 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχήςκαι 

της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή 

ή την απόρριψη των δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού 

τους.  
 

γ) Στη συνέχεια H Επιτροπή γνωστοποιεί  στους υποψήφιους την ημερομηνία και ώρα που  θα 

πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση των  (υπο)φακέλων  των «Οικονομικών προσφορών», για όσες 

προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές κατά το ανωτέρω στάδιο. 

δ)  Κατά την ανωτέρω  ημερομηνία και ώρα η  αρμόδια επιτροπή  προβαίνει σε αποσφράγιση & 

αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών . Μετά την αποσφράγιση, η επιτροπή  μονογράφει κατά  φύλλο 

και εξετάζει τις  οικονομικές προσφορές  και ελέγχει την ορθότητα  και  πληρότητα των οικονομικών 

προσφορών,  προκειμένου να διαπιστώσει τον  βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της  

διακήρυξης. 
Στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού συντάσσει Πρακτικό Αξιολόγησης Οικονομικών 

προσφορών στο οποίο καταχωρούνται οι οικονομικές προσφορές σε πίνακα  και η επιτροπή κατατάσσει 

τους προσφέροντες κατά σειρά μειοδοσίας και ορίζει  τον προσωρινό ανάδοχο. 
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Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 
προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά 
την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού. (παρ.4 ,άρθρο 117,Ν.4412/16) 
 

ε) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων/σταδίου, επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου, η οποία κοινoποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω 

απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

 

Κατά τα ανωτέρω  στάδια  της διαδικασίας η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού μπορεί να  

απευθύνει αίτημα στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και να  ζητήσει διευκρινήσεις  επί των 
δικαιολογητικών της προσφοράς τους , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του ν. 4412/16, μέσα σε 

εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερηαπό τις επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν επί ποινή 

αποκλεισμού να παρέχουν εγγράφως, μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, τις ζητούμενες διευκρινήσεις .  

� Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή 

πρόδηλα τυπικά σφάλματα ή υπολογιστικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, 

ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και 

σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές 

και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της 

σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως 
προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή 

βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, 

υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης.  

� Η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή 

εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή 

συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη 

υποβληθεί. 

Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα , είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα 

αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και 
εγγράφων της προσφοράς. 

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,  εφόσον το 

επιθυμούν.   

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική  πρόσκληση στον 

προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να 

υποβάλει εντός προθεσμίας,δέκα (10) ημερών   από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, 

τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 

74) όλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.7.2. της 

παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4 -2.2.6  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά κατακύρωσης , προσκομίζονται ,επί ποινή αποκλεισμού,από τον προσφέροντα 

(«προσωρινό ανάδοχο»), μέσα σε  σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου 

( άρθρο 2.4.2.2. ) και παραδίδεται στο πρωτόκολλο του Δήμου με συνοδευτικό έγγραφο του 

προσφέροντος με την σήμανση « Δικαιολογητικά Κατακύρωσης». 
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Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν 

και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερών αίτημα προς την επιτροπή του 

διαγωνισμού για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά 

έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η 

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

τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.  

 

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

των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν το στάδιο κατακύρωσης, 
κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ του ν. 4412/2016, τηρουμένων των 

αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.(άρθρο 103 παρ.2 του ν.4412/2016 όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 παρ.12 του ν.4605/2019). 

 

Όσοι δεν έχουν αποκλεισθεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Η προσφορά του  προσωρινού ανάδοχου απορρίπτεται , και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα  προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, 

εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  
το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

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

παραπάνω δικαιολογητικών ή  

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

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4-2.2.5  

(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες 

επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης 

για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

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

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.4-2.2.6  της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 

Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 

οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 103 του ν.4412/2016, και τη διαβίβαση του φακέλου στο 

αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας σύμφωνα με τα ανωτέρω είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για την κήρυξη του 

προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης από την οικονομική επιτροπή του Δήμου. 

 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης 

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

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί 

οριστικά από τη διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 105 του ν. 4412/2016 όπως 
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τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ.13 του ν.4605/2019, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε 

πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. 

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 

την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Επίσης, η παρούσα απόφαση αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την περίπτωση (γ) της παρ.3 του ά.38 

του Ν.4412/2016 και η ανάρτησή της γίνεται κατά το χρόνο που ορίζει η Υ.Α. 57654/22.05.2017. 

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

κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα 

της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν 

σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127  και σε περίπτωση άσκησης , η 

έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του 

άρθρου 127 , 

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 

και 36 του ν.4129/2013, εφόσον απαιτείται και 

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, 

έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α 

του ν. 4412/2016  στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές 

κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης 

προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το 
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης  και να 

προσκομίσει και την προβλεπόμενη από την παρούσα εγγύηση καλής εκτέλεσης. Το συμφωνητικό έχει 

αποδεικτικό χαρακτήρα. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω 

συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και ακολουθείται η διαδικασία του 

άρθρου 103 του ν. 4412/2016 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. (άρθρο 105 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 43 παρ.13δ του ν.4605/2019). 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία 
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρο 106 του Ν.4412/16. 

 

Μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο και μετά την 

επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της , ο ανάδοχος/οι θα κληθεί/ουν  για την υπογραφή  της/των 

συμβάσεων με τον εκάστοτε φορέα ήτοι :   

 

1. ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

2. Δ.Ο.Κ.Α.Σ.  

3. Α/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

4. Β/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
5. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ 

 

Η  σύμβαση καταρτίζεται από τις αρμόδιες  υπηρεσίες του φορέα που  αφορά η προμήθεια  και  

υπογράφεται από τα δύο  συμβαλλόμενα μέρη. 

Η  σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης,  των τευχών που τη συνοδεύουν  και την 

προσφορά του αναδόχου που έγινε αποδεκτή από  τον Δήμο. 

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει  αντίθετους όρους με τα παραπάνω  στοιχεία  και περιλαμβάνει  

τουλάχιστον τα εξής: 

- Τον  τόπο και το χρόνο της  υπογραφής της σύμβασης. 
- Τα  συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα  που δεσμεύουν τους 
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   συμβαλλόμενους. 

- Τις  προβλεπόμενες από τη νομοθεσία τυπικές  διαδικασίες. 

- Το  προς προμήθεια είδος και την  ποσότητα. 

- Την συμφωνηθείσα τιμή. 

- Τον  τόπο, τον τρόπο και τον  χρόνο παράδοσης των προς  προμήθεια ειδών. 

- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

- Τον  τρόπο παραλαβής. 

- Τον  τρόπο πληρωμής. 

- Τις  διατάξεις εκτέλεσης της σύμβασης. 

- Τον  τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών. 
- Τις  προβλεπόμενες ρήτρες. 

 

Η  σύμβαση καταρτίζεται στην  ελληνική γλώσσα, και θα υπογραφεί από το  νόμιμο εκπρόσωπο του 

αναδόχου και  τους νόμιμους εκπροσώπους του κάθε φορέα. 

3.4 Ενστάσεις 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της 

είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται 

σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας 

διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον 

υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της 

υποβολής των προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει 
αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την 

κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το αρ. 376 

παρ.11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε 

περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο  

των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με  το ένα τοις εκατό (1%)  επί της εκτιμώμενης αξίας  

της σύμβασης.  Το παράβολο αυτό αποτελεί  δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη  της 
αναθέτουσας αρχής, αν η  ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από  το  αποφασίζον διοικητικό 

όργανο. 

Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα 

λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή 

της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης, ενώπιον του 

Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος. 

Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική 

διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 

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 αξιολόγησης του διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις 

σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
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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.  

 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης τις οποίες θα εκδώσουν οι προμηθευτές (ή ο προμηθευτής) 

στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση θα εκδοθούν υπέρ του φορέα με τον οποίο θα υπογραφεί 

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

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

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

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

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον φορέα στον οποίο 

απευθύνεται και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα 

που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 

εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

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

ειδικότερα ορίζει.  

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

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω 
εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

 

4.2  Συµβατικό πλαίσιο – Εφαρµοστέα νοµοθεσία 

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

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 

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

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

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

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

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

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 

και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, 
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή 

της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του 

άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των 

υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων 
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παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 

εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για 

την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του 

υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της 

παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 

 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 

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.  

4.4.2. 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, υποχρεούται 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 συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 

συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα 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.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 

όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.7.2 
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 

υπό μορφή υπεργολαβίας 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 υπολείπονται 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.  

4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της 

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

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής  παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας. 

4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή ή ο εκάστοτε φορέας μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες 
διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,  

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

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

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 
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Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. (Συνθήκη για τη 

Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 

 

5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωµής 

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

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής 

εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή. 

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

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% για συμβάσεις ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των χιλίων (1.000) ευρώ) η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται 

(άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από 

την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων 

και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016*. (*Ο χρόνος, τρόπος και η 

διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω 

κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 

Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση: 0,06% υπέρ της  Αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών  , σύμφωνα με την παρ. 3 του 

άρθρου 350 ν. 4412/16, για συμβάσεις ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) 

ευρώ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης. (ΚΥΑ 1191/14.3.17 (ΦΕΚ 969/22.3.17) 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 4 % επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής  , ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής 
παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα 

συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 

παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την 

παράγραφο 6 της παρούσας.  

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 
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Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ανάδοχο προς  παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

 

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

λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 

επιβάλλεται πρόστιμο  5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 

χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 

αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 

στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε 

περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

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. 

 

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης 

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

άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών),  6.3. 

(Απόρριψη συμβατικών υλικών -αντικατάσταση), καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων να 

ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα 

σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους 

γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες 

κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση 
του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β' και δ' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου, εντός 

προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. 

Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν 

κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή 

από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα 

προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

5.4 ∆ικαστική επίλυση διαφορών 

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

πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 

της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 

και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 

προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, 
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη τμηματικά ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες 

της υπηρεσίας του κάθε φορέα και κατόπιν εντολής, μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών από την 

υπογραφή της σύμβασης. 
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 ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 

εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 

4412/2016. 

6.1.2. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16, εφόσον 

δεν έχουν μεταβληθεί οι ποσότητες που κατακυρώθηκαν στον Προμηθευτή, μετά από εισήγηση της 

επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας  και αιτιολογημένη απόφαση του εκάστοτε 

φορέα , είτε με πρωτοβουλία του κάθε φορέα και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από 
σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου 

και εφόσον δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης , υπέρβαση των προβλεπόμενων στη διακήρυξη 

ποσοτήτων και της προϋπολογιζόμενης δαπάνης αυτών με ΦΠΑ. Στην περίπτωση αυτή ο Προμηθευτής 

υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα του Δήμου ή του Νομικού Προσώπου με την ίδια τιμή με αυτή της 

προσφοράς του.  

6.1.3. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 

λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος. 

6.1.4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 

υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

6.1.5. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε φορέα, με ευθύνη, 

μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή, ύστερα από παραγγελία από τους υπεύθυνους που έχουν οριστεί. Η 

παράδοση θα γίνεται μέσα στο χρόνο ,στον τόπο και με τον τρόπο που ορίζει έκαστη σύμβαση.  

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από κάθε φορέα ξεχωριστά, από την αρμόδια 

επιτροπή , και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 208 & 209 του Ν. 4412/16. 

Οι επιτροπές παραλαβής συγκροτούνται από τους φορείς , κατά τις κείμενες διατάξεις. 

Οι φορείς δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο 

μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση των φορέων. 

 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου από τον εκάστοτε φορέα. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών 

διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.  

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους 

προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλο ( οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις-

απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 
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Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 

ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 

επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου  ή αυτεπάγγελτα 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. 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΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 

την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 

στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 

 
6.2.2. Η παραλαβή των ειδών γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις παραγγελίες του εκάστοτε φορέα και 

ακολουθεί η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής. 

Αν η παραλαβή των ειδών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 

συντελέσθηκε αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου του κάθε φορέα , στην οποία δεν μπορεί να 

συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον 

προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 

διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 

4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν 

επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη 

σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 

6.3  Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου του κάθε φορέα, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής  
παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας , μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που 

να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση 

αυτή. 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 

ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 

και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 

κυρώσεις. 

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 
3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.3.4. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και σε περίπτωση που 

διαπιστωθούν αποκλίσεις από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής δύναται να 

προτείνει την απόρριψη ή την αντικατάσταση των ειδών.  

Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφτηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 

, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
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6.4 Αναπροσαρµογή τιµής 

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

6.5  Καταγγελία της σύµβασης  

6.5.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για 

ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 

καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 

σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  

 

6.5.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 

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

συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 

η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 

αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  

6.6 Ανωτέρα βία 

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή. Ως περιπτώσεις 

ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω : 

1. Γενική απεργία, που συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή 

του εργοστασίου του προμηθευτή. 

2. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή. 
3. Πλημμύρα 

4. Σεισμός 

5. Πόλεμος 

6. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών 

7. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). 

8. Δυσμενείς καιρικές συνθήκες με αποκλεισμό μεταφορών. 

 

Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από 

τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα γνωστοποιήσει εγγράφως 

προς το Δήμο ή το Νομικό Πρόσωπο και να επικαλεστεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά 
προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής μέσα στην ανωτέρω προθεσμία των 20 ημερών δεν αναφέρει τα 

περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να 

επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. 

6.6 ∆ιαφορές διακήρυξης-Νόµων 

Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει ο Ν.4412/16 . Συμπληρωματικά ισχύουν ο Ν. 3852/2010 και ο 

Ν. 3463/2006 .Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι ανωτέρω διατάξεις. 

Ο Αντιδήμαρχος Σητείας 

 

Μακρυνάκης  Νικόλαος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ  

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ :                  

Αρ. Μελέτης: 

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  

 

 

Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας  

& Ευπρεπισμού Υπηρεσιών Δήμου 

Σητείας & των Νομικών του Προσώπων 

έτους 2020-2021 

Ιδ. Πόροι Φορέων 

30/07-05-2020 

 3681/16-6-2020 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α) ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

Α1) Είδη καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου , Κ.Α. 10-6634 Ενδεικτικός  προϋπολογισμός: 3.748,01€ 

Είδη καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Διοικ.& Οικ. Υπηρεσιών του Δήμου 

Α/Α ΕΙΔΗ με ΦΠΑ 24%  ΤΙΜΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2020 
ΚΟΣΤΟΣ 

2020 
ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 2021 

ΚΟΣΤΟΣ 
2021 

ΓΕΝ. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 

ΓΕΝ. 
ΚΟΣΤΟΣ 

1 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΖΕΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 
750ml (Παπί)  

0,95 30 28,50 0 0,00 30 28,50 

2 ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΛΩΝ 4,40 1 4,40 0 0,00 1 4,40 

3 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ 1,88 2 3,76 0 0,00 2 3,76 

4 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΒΙΑΚΑΛ 
750ml 

1,83 5 9,15 0 0,00 5 9,15 

5 ΚΑΛΑΘΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1,42 3 4,26 0 0,00 3 4,26 

6 ΚΟΝΤΑΡΙ ΞΥΛΙΝΟ ΜΕ ΒΙΔΩΜΑ 0,83 10 8,30 0 0,00 10 8,30 

7 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 

3,25 5 16,25 0 0,00 5 16,25 

8 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕ 
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΔΩΜΑ 

0,75 15 11,25 0 0,00 15 11,25 

9 
ΚΟΥΒΑΣ ΟΒΑΛ+ΣΤΙΦΤΗΣ ΚΟΜΠΛΕ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 15lt 

3,04 2 6,08 0 0,00 2 6,08 

10 ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΒΕΝΤΕΞ 0,27χ3μ  1,96 5 9,80 0 0,00 5 9,80 

11 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ 430ml 1,45 7 10,15 0 0,00 7 10,15 

12 ΠΑΝΑΚΙ MICROFIBRA 40X40  1,58 5 7,90 0 0,00 5 7,90 

13 ΠΙΓΚΛΑΛ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2,52 4 10,08 0 0,00 4 10,08 

14 ΠΟΔΟΜΑΚΤΡΟ 60Χ90 11,60 2 23,20 0 0,00 2 23,20 

15 

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΧΥΜΑ,(60Χ80,70Χ100,80Χ110,95Χ115) 
(Κιλά) 

1,32 55 72,60 0 0,00 55 72,60 

16 ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΡΟΛΟ 52χ75 ΚΟΡΔΟΝΙ. 0,84 100 84,00 55 46,20 155 130,20 

17 
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 45Χ50, ΡΟΛΟ 

50τεμ. 
0,82 100 82,00 60 49,20 160 131,20 
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18 
ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΗ ΑΠΛΗ ΒΙΔΩΤΗ ΧΩΡΙΣ 
ΚΟΝΤΑΡΙ 

0,77 15 11,55 0 0,00 15 11,55 

19 ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΗ ΒΙΔΩΤΗ ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ 1,10 15 16,50 0 0,00 15 16,50 

20 ΣΠΟΓΓΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ 05 0,22 31 6,82 0 0,00 31 6,82 

21 
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 

2,85 2 5,70 0 0,00 2 5,70 

22 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 350 
ΓΡ ΚΟΡΔΟΝΙ 

2,90 10 29,00 0 0,00 10 29,00 

23 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΒΙΔΩΤΗ 1,61 10 16,10 0 0,00 10 16,10 

24 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΤΥΠΟΥ WETTEX 
ΒΙΔΩΤΗ 

1,39 10 13,90 0 0,00 10 13,90 

25 ΤΣΑΝΤΕΣ ΝΑΥΛΟΝ (ΑΠΛΕΣ) ΚΙΛΑ 2,35 20 47,00 0 0,00 20 47,00 

26 ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4 ΛΙΤ 2,60 40 104,00 5 13,00 45 117,00 

27 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ  4 LIT 2,83 10 28,30 0 0,00 10 28,30 

28 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 ΛΙΤ. 3,09 10 30,90 0 0,00 10 30,90 

29 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 1000ML 1,89 5 9,45 0 0,00 5 9,45 

30 ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 450 gr 0,43 3 1,29 0 0,00 3 1,29 

31 ΦΑΡΑΣΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 1,88 5 9,40 0 0,00 5 9,40 

32 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800 gr 2,02 150 303,00 110 222,20 260 525,20 

33 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΙΟ 40 ΤΕΜ 125γρ 13,89 60 833,40 20 277,80 80 1111,20 

34 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΡΟΛΟ  500γρ.  1,20 100 120,00 50 60,00 150 180,00 

35 WC ΜΠΛΟΚ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ 0,31 50 15,50 0 0,00 50 15,50 

 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ 

  1.993,49 €   668,40 € 
ΓΕΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ  
2.661,89 € 

 

ΦΠΑ 
24% 

  478,44 €   160,42 €  Φ.Π.Α. 24%  638,85 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ   2.471,93 €   828,82 € 
 ΓΕΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ 
3.300,74 € 

 

  

 

Α/Α ΕΙΔΗ ΜΕ ΦΠΑ 6% ΤΙΜΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2020 
ΚΟΣΤΟΣ 

2020 
ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 2021 

ΚΟΣΤΟΣ 
2021 

ΓΕΝ. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 

ΓΕΝ. 
ΚΟΣΤΟΣ 

1 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΓΚΩΝ ΤΥΠΟΥ 
dettol 500 ml 3,13 

30 93,90 0 0,00 30 93,90 

2 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΣΠΡΑ, S.M,L 
,100 ΤΕΜ 

5,63 25 140,75 0 0,00 25 140,75 

3 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΠΛΕ ΣΚΛΗΡΑ 
ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ, S.M,L ,100 ΤΕΜ 

7,20 10 72,00 0 0,00 10 72,00 

4 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 ΛΙΤ 3,55 15 53,25 0 0,00 15 53,25 

5 ΧΛΩΡΙΟ 4κιλο  1,91 15 28,65 0 0,00 15 28,65 

6 ΧΛΩΡΙΝΗ 2 LITRE ΚΛΑΣΣΙΚΗ 1,20 15 18,00 0 0,00 15 18,00 

7 ΧΛΩΡΙΝΗ  ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ 1250ml 1,54 10 15,40 0 0,00 10 15,40 

 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ 

  421,95 €   0,00 € 
ΓΕΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ  
421,95 € 

 

ΦΠΑ 6%   25,32 €   0,00 €  Φ.Π.Α. 6%  25,32 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ   447,27 €   0,00 € 
 ΓΕΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ 
447,27 € 
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Σύνολο 
χωρίς 
ΦΠΑ: 3.083,84 € 

 

  

 

ΦΠΑ 24% 638,85 € 

 

  

 

ΦΠΑ 6% 25,32 € 

 

  

 

Γενικό 
Σύνολο 3.748,01 € 

Α2) Είδη καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Σητείας 
Κ.Α. 20-6634 Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 4.081,36€ 

Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου 

Α/Α ΕΙΔΗ με ΦΠΑ 24% ΤΙΜΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2020 
ΚΟΣΤΟΣ 

2020 
ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 2021 

ΚΟΣΤΟΣ 
2021 

ΓΕΝ. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 

ΓΕΝ. 
ΚΟΣΤΟΣ 

1 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΖΕΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 

750ml (Παπί)  
0,95 10 9,50 0 0,00 10 9,50 

2 ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΛΩΝ 4,40 1 4,40 0 0,00 1 4,40 

3 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ 1,88 10 18,80 0 0,00 10 18,80 

4 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΒΙΑΚΑΛ 

750ml 
1,83 2 3,66 0 0,00 2 3,66 

5 ΚΑΛΑΘΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1,42 2 2,84 0 0,00 2 2,84 

6 ΚΟΝΤΑΡΙ ΞΥΛΙΝΟ ΜΕ ΒΙΔΩΜΑ 0,83 6 4,98 0 0,00 6 4,98 

7 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕ 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΔΩΜΑ 
0,75 6 4,50 0 0,00 6 4,50 

8 
ΚΟΥΒΑΣ ΟΒΑΛ+ΣΤΙΦΤΗΣ ΚΟΜΠΛΕ 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 15lt 
3,04 1 3,04 0 0,00 1 3,04 

9 ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΒΕΝΤΕΞ 0,27χ3μ  1,96 5 9,80 0 0,00 5 9,80 

10 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ 430ml 1,45 3 4,35 0 0,00 3 4,35 

11 ΠΑΝΑΚΙ MICROFIBRA 40X40  1,58 2 3,16 0 0,00 2 3,16 

12 ΠΙΓΚΛΑΛ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2,52 1 2,52 0 0,00 1 2,52 

13 

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΧΥΜΑ,(60Χ80,70Χ100,80Χ110,95Χ115) 
(Κιλά) 

1,32 855 1128,60 245 323,40 1100 1452,00 

14 ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΡΟΛΟ 52χ75 ΚΟΡΔΟΝΙ. 0,84 250 210,00 70 58,80 320 268,80 

15 
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 45Χ50, ΡΟΛΟ 

50τεμ. 
0,82 21 17,22 9 7,38 30 24,60 

16 
ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΗ ΑΠΛΗ ΒΙΔΩΤΗ ΧΩΡΙΣ 

ΚΟΝΤΑΡΙ 
0,77 3 2,31 0 0,00 3 2,31 

17 ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΗ ΒΙΔΩΤΗ ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ 1,10 3 3,30 0 0,00 3 3,30 

18 ΣΚΟΥΠΑ ΣΚΛΗΡΗ 2,33 10 23,30 0 0,00 10 23,30 

19 ΣΚΟΥΠΑ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 3,38 10 33,80 0 0,00 10 33,80 

20 ΣΠΟΓΓΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ 05 0,22 10 2,20 0 0,00 10 2,20 

21 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΒΙΔΩΤΗ 1,61 3 4,83 0 0,00 3 4,83 

22 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΤΥΠΟΥ WETTEX 
ΒΙΔΩΤΗ 

1,39 3 4,17 0 0,00 3 4,17 

23 ΤΣΑΝΤΕΣ ΝΑΥΛΟΝ (ΑΠΛΕΣ) ΚΙΛΑ 2,35 27 63,45 3 7,05 30 70,50 

24 ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4 ΛΙΤ 2,60 10 26,00 0 0,00 10 26,00 

25 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ  4 LIT 2,83 7 19,81 0 0,00 7 19,81 

26 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 ΛΙΤ. 3,09 3 9,27 0 0,00 3 9,27 

27 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 1000ML 1,89 2 3,78 0 0,00 2 3,78 
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28 ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 450 gr 0,43 6 2,58 0 0,00 6 2,58 

29 ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ  1,70 6 10,20 0 0,00 6 10,20 

30 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800 gr 2,02 35 70,70 5 10,10 40 80,80 

31 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΙΟ 40 ΤΕΜ 125γρ 13,89 35 486,15 5 69,45 40 555,60 

32 
ΧΑΡΤΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ τεμ. 
4,5κιλά  

10,76 35 376,60 5 53,80 40 430,40 

33 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΡΟΛΟ  500γρ.  1,20 35 42,00 5 6,00 40 48,00 

34 WC ΜΠΛΟΚ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ 0,31 40 12,40 0 0,00 40 12,40 

 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ 

  2.624,22 €   535,98 € 
ΓΕΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ  
3.160,20 € 

 

ΦΠΑ 
24% 

  629,81 €   128,64 €  Φ.Π.Α. 24%  758,45 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ   3.254,03 €   664,62 € 
 ΓΕΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ 
3.918,65 € 

 

  

   

 

Α/Α ΕΙΔΗ ΜΕ ΦΠΑ 6% ΤΙΜΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2020 
ΚΟΣΤΟΣ 

2020 
ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 2021 

ΚΟΣΤΟΣ 
2021 

ΓΕΝ. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 

ΓΕΝ. 
ΚΟΣΤΟΣ 

1 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΣΠΡΑ, S.M,L 
,100 ΤΕΜ 

5,63 10 56,30 0 0,00 10 56,30 

2 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΠΛΕ ΣΚΛΗΡΑ 
ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ, S.M,L ,100 ΤΕΜ 

7,20 5 36,00 0 0,00 5 36,00 

3 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 ΛΙΤ 3,55 8 28,40 0 0,00 8 28,40 

4 ΧΛΩΡΙΟ 4κιλο  1,91 10 19,10 0 0,00 10 19,10 

5 ΧΛΩΡΙΝΗ 2 LITRE ΚΛΑΣΣΙΚΗ 1,20 5 6,00 0 0,00 5 6,00 

6 ΧΛΩΡΙΝΗ  ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ 1250ml 1,54 5 7,70 0 0,00 5 7,70 

 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ 

  153,50 €   0,00 € 
ΓΕΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ  
153,50 € 

 

ΦΠΑ 6%   9,21 €   0,00 €  Φ.Π.Α. 6%  9,21 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ   162,71 €   0,00 € 
 ΓΕΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ 
162,71 € 

 

  

 

  

 

Σύνολο 
χωρίς 
ΦΠΑ: 3.313,70 € 

 

  

 

ΦΠΑ 24% 758,45 € 

 

  

 

ΦΠΑ 6% 9,21 € 

 

  

 

Γενικό 
Σύνολο 4.081,36 € 

Α3) Είδη καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σητείας 

Κ.Α. 30-6634 Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 2.282,96€ 

Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου 

Α/Α ΕΙΔΗ με ΦΠΑ 24% ΤΙΜΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2020 
ΚΟΣΤΟΣ 

2020 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 
2021 

ΚΟΣΤΟΣ 
2021 

ΓΕΝ. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Σ 

ΓΕΝ. ΚΟΣΤΟΣ 

1 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΖΕΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 
750ml (Παπί)  

0,95 20 19,00 0 0,00 20 19,00 

2 ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΛΩΝ 4,40 1 4,40 0 0,00 1 4,40 
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3 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ 1,88 5 9,40 0 0,00 5 9,40 

4 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΒΙΑΚΑΛ 

750ml 
1,83 5 9,15 0 0,00 5 9,15 

5 ΚΑΛΑΘΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1,42 2 2,84 0 0,00 2 2,84 

6 ΚΟΝΤΑΡΙ ΞΥΛΙΝΟ ΜΕ ΒΙΔΩΜΑ 0,83 5 4,15 0 0,00 5 4,15 

7 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 
3,25 2 6,50 0 0,00 2 6,50 

8 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕ 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΔΩΜΑ 
0,75 5 3,75 0 0,00 5 3,75 

9 
ΚΟΥΒΑΣ ΟΒΑΛ+ΣΤΙΦΤΗΣ ΚΟΜΠΛΕ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 15lt 

3,04 1 3,04 0 0,00 1 3,04 

10 ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΒΕΝΤΕΞ 0,27χ3μ  1,96 5 9,80 0 0,00 5 9,80 

11 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ 430ml 1,45 5 7,25 0 0 5 7,25 

12 ΠΑΝΑΚΙ MICROFIBRA 40X40  1,58 5 7,90 0 0,00 5 7,90 

13 ΠΙΓΚΛΑΛ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2,52 2 5,04 0 0,00 2 5,04 

14 ΠΟΔΟΜΑΚΤΡΟ ΤΥΠΟΥ 3Μ 60Χ90 11,60 10 116,00 0 0,00 10 116,00 

15 
ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΧΥΜΑ,(60Χ80,70Χ100,80Χ110,95Χ115) 

(Κιλά) 

1,32 150 198,00 50 66,00 200 264,00 

16 ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΡΟΛΟ 52χ75 ΚΟΡΔΟΝΙ. 0,84 170 142,80 50 42,00 220 184,80 

17 
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 45Χ50, ΡΟΛΟ 
50τεμ. 

0,82 40 32,80 30 24,60 70 57,40 

18 
ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΗ ΑΠΛΗ ΒΙΔΩΤΗ ΧΩΡΙΣ 
ΚΟΝΤΑΡΙ 

0,77 10 7,70 0 0,00 10 7,70 

19 ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΗ ΒΙΔΩΤΗ ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ 1,10 10 11,00 0 0,00 10 11,00 

20 ΣΠΟΓΓΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ 05 0,22 10 2,20 0 0,00 10 2,20 

21 
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 

2,85 1 2,85 0 0,00 1 2,85 

22 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 350 

ΓΡ ΚΟΡΔΟΝΙ 
2,90 2 5,80 0 0,00 2 5,80 

23 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΒΙΔΩΤΗ 1,61 10 16,10 0 0,00 10 16,10 

24 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΤΥΠΟΥ WETTEX 
ΒΙΔΩΤΗ 

1,39 10 13,90 0 0,00 10 13,90 

25 ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4 ΛΙΤ 2,60 20 52,00 0 0,00 20 52,00 

26 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ  4 LIT 2,83 5 14,15 0 0,00 5 14,15 

27 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 ΛΙΤ. 3,09 8 24,72 0 0,00 8 24,72 

28 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 1000ML 1,89 2 3,78 0 0,00 2 3,78 

29 ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 450 gr 0,43 5 2,15 0 0,00 5 2,15 

30 ΦΑΡΑΣΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 1,88 5 9,40 0 0,00 5 9,40 

31 ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ  1,70 5 8,50 0 0,00 5 8,50 

32 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800 gr 2,02 93 187,86 57 115,14 150 303,00 

33 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΙΟ 40 ΤΕΜ 125γρ 13,89 25 347,25 5 69,45 30 416,70 

34 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΡΟΛΟ  500γρ.  1,20 25 30,00 5 6,00 30 36,00 

35 WC ΜΠΛΟΚ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ 0,31 50 15,50 0 0,00 50 15,50 

  

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ 

  1.336,68 €   323,19 € 
ΓΕΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ  
1.659,87 € 

  

ΦΠΑ 
24% 

  320,80 €   77,57 € 
 Φ.Π.Α. 

24%  
398,37 € 

  
ΣΥΝΟΛΟ   1.657,48 €   400,76 € 

 ΓΕΝ. 
ΣΥΝΟΛΟ 

2.058,24 € 
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Α/Α ΕΙΔΗ ΜΕ ΦΠΑ 6% ΤΙΜΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2020 
ΚΟΣΤΟΣ 

2020 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 
2021 

ΚΟΣΤΟΣ 
2021 

ΓΕΝ. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Σ 

ΓΕΝ. ΚΟΣΤΟΣ 

1 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΣΠΡΑ, S.M,L 

,100 ΤΕΜ 
5,63 15 84,45 0 0 15 84,45 

2 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΠΛΕ ΣΚΛΗΡΑ 

ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ, S.M,L ,100 ΤΕΜ 
7,20 5 36,00 0 0 5 36,00 

3 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 ΛΙΤ 3,55 10 35,50 0 0 10 35,50 

4 ΧΛΩΡΙΟ 4κιλο  1,91 15 28,65 0 0 15 28,65 

5 ΧΛΩΡΙΝΗ 2 LITRE ΚΛΑΣΣΙΚΗ 1,20 10 12,00 0 0 10 12,00 

6 ΧΛΩΡΙΝΗ  ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ 1250ml 1,54 10 15,40 0 0 10 15,40 

  

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ 

  212,00 €   0,00 € 
ΓΕΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ  
212,00 € 

  
ΦΠΑ 6%   12,72 €   0,00 €  Φ.Π.Α. 6%  12,72 € 

  
ΣΥΝΟΛΟ   224,72 €   0,00 € 

 ΓΕΝ. 
ΣΥΝΟΛΟ 

224,72 € 

  
  

      

  
  

    

Σύνολο 
χωρίς 
ΦΠΑ: 1.871,87 € 

  
  

    
ΦΠΑ 24% 398,37 € 

  
  

    
ΦΠΑ 6% 12,72 € 

  
  

    

Γενικό 
Σύνολο 2.282,96 € 

 

Α4) Είδη καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου 
Σητείας Κ.Α. 15-6634 Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 529,08€ 

Κοινωνικού Παντοπωλείου 

Α/Α ΕΙΔΗ με ΦΠΑ 24% ΤΙΜΗ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2020 
ΚΟΣΤΟΣ 

2020 
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 2021 
ΚΟΣΤΟΣ 

2021 
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 

ΓΕΝ. 
ΚΟΣΤΟΣ 

1 WC ΜΠΛΟΚ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ 0,31 8 2,48 2 0,62 10 3,10 

2 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΖΕΛ 

ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 750ml(Παπί)  
0,95 4 3,80 1 0,95 5 4,75 

3 ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΛΩΝ 4,40 2 8,80 0 0,00 2 8,80 

4 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ 1,88 3 5,64 1 1,88 4 7,52 

5 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 

ΒΙΑΚΑΛ 750ml 
1,83 2 3,66 1 1,83 3 5,49 

6 ΚΟΝΤΑΡΙ ΞΥΛΙΝΟ ΜΕ ΒΙΔΩΜΑ 0,83 6 4,98 2 1,66 8 6,64 

7 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 

3,25 2 6,50 0 0,00 2 6,50 

8 

ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 

ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ 
ΒΙΔΩΜΑ 

0,75 5 3,75 1 0,75 6 4,50 

9 
ΚΟΥΒΑΣ ΟΒΑΛ+ ΣΤΙΦΤΗΣ 

ΚΟΜΠΛΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 15lt 
3,04 1 3,04 0 0,00 1 3,04 

10 ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΒΕΝΤΕΞ 0,27X3 m. 1,96 2 3,92 0 0,00 2 3,92 
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11 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ 72ΤΜΧ 1,35 10 13,50 0 0,00 10 13,50 

12 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ 430ml 1,45 5 7,25 0 0,00 5 7,25 

13 
ΠΟΤΗΡΙ ΝΕΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Χ 50 
ΤΕΜ 

0,55 8 4,40 2 1,10 10 5,50 

14 
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΡΟΛΟ 52X75 
ΚΟΡΔΟΝΙ (10 σακ/ρολό) 

0,84 8 6,72 2 1,68 10 8,40 

15 
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 45Χ50, 
ΡΟΛΟ 50τεμ. 

0,82 10 8,20 5 4,10 15 12,30 

16 
ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΗ ΒΙΔΩΤΗ ΧΩΡΙΣ 
ΚΟΝΤΑΡΙ 

1,10 2 2,20 1 1,10 3 3,30 

17 
ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΗ ΑΠΛΗ ΒΙΔΩΤΗ 

ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ 
0,77 2 1,54 1 0,77 3 2,31 

18 
ΣΠΟΓΓΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  ΜΕ 

ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ 05 
0,22 8 1,76 2 0,44 10 2,20 

19 
ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 
0,24 5 1,20 1 0,24 6 1,44 

20 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

350 ΓΡ ΚΟΡΔΟΝΙ 
2,90 2 5,80 0 0,00 2 5,80 

21 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 
ΒΙΔΩΤΗ 

1,61 3 4,83 1 1,61 4 6,44 

22 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΤΥΠΟΥ WETTEX 
ΒΙΔΩΤΗ 

1,39 3 4,17 1 1,39 4 5,56 

23 ΤΣΑΝΤΕΣ ΝΑΥΛΟΝ (ΑΠΛΕΣ) ΚΙΛΑ 2,35 4 9,40 1 2,35 5 11,75 

24 ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4 ΛΙΤ 2,60 6 15,60 2 5,20 8 20,80 

25 
ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 
1000ML 

1,89 2 3,78 0 0,00 2 3,78 

26 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4 ΛΙΤ 2,83 2 5,66 0 0,00 2 5,66 

27 ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ  1,70 2 3,40 0 0,00 2 3,40 

28 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800ΓΡ. 2,02 20 40,40 12 24,24 32 64,64 

29 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΙΟ 40 ΤΕΜ 125γρ 13,89 4 55,56 1 13,89 5 69,45 

30 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΡΟΛΟ 500ΓΡ 1,20 10 12,00 5 6,00 15 18,00 

31 ΠΑΝΑΚΙ MICROFIBRA 40X40  1,58 2 3,16 1 1,58 3 4,74 

32 ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 450 ΓΡ. 0,43 2 0,86 0 0,00 2 0,86 

33 ΠΙΓΚΛΑΛ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2,52 2 5,04 0 0,00 2 5,04 

    
ΚΑΘΑΡΟ 

ΠΟΣΟ 
  263,00 €   73,38 € ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ  336,38 € 

    
ΦΠΑ 
24% 

  63,12 €   17,61 €  Φ.Π.Α. 24%  80,73 € 

    ΣΥΝΟΛΟ   326,12 €   90,99 €  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 417,11 € 

   
  

      
Α/Α ΕΙΔΗ με ΦΠΑ 6% ΤΙΜΗ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
2020 

ΚΟΣΤΟΣ 
2020 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 2021 

ΚΟΣΤΟΣ 
2021 

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 

ΓΕΝ. 
ΚΟΣΤΟΣ 

1 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΣΠΡΑ 

S,M,L 100TEM 
5,63 10 56,30 0 0,00 10 56,30 

2 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΠΛΕ 
ΣΚΛΗΡΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ, S.M,L 

,100 ΤΕΜ 

7,20 3 21,60 0 0,00 3 21,60 

3 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 ΛΙΤ 3,55 4 14,20 0 0,00 4 14,20 

4 
ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 
500ML 

1,16 2 2,32 0 0,00 2 2,32 
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5 
ΧΛΩΡΙΝΗ  ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ 
1250ml 

1,54 2 3,08 0 0,00 2 3,08 

6 ΧΛΩΡΙΝΗ 2 ΛΙΤ. ΚΛΑΣΣΙΚΗ 1,20 2 2,40 0 0,00 2 2,40 

7 ΧΛΩΡΙΟ 4 ΚΙΛΟ 1,91 3 5,73 0 0,00 3 5,73 

   

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ 

  105,63 €   0,00 € ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ  105,63 € 

   
ΦΠΑ 6%   6,34 €   0,00 €  Φ.Π.Α. 6%  6,34 € 

   
ΣΥΝΟΛΟ   111,97 €   0,00 €  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 111,97 € 

   
  

      

   
  

    

Σύνολο χωρίς 
ΦΠΑ: 442,01 € 

   
  

    
ΦΠΑ 24% 80,73 € 

   
  

    
ΦΠΑ 6% 6,34 € 

   
  

    
Γενικό Σύνολο 529,08 € 

 

Συγκεντρωτικός πίνακας Φορέα : Δήμου Σητείας 

 
Έτος 2020 Έτος 2021 ΣΥΝΟΛΟ  

Καθαρό Ποσό  7.110,47€ 1.600,95€ 8.711,42 € 

ΦΠΑ 24% 1.492,16€ 384,24€ 1.876,40 € 

ΦΠΑ 6% 53,59€ 0€ 53,59 € 

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ Δήμου Σητείας 8.656,22€ 1.985,19€ 10.641,41 € 

 

 

Β) ΦΟΡΕΑΣ: Δ.Ο.Κ.Α.Σ. 

Β1) Είδη καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δημοτικού Οργανισμού 
Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας - Κεντρικό 

Κ.Α. 15-6634.001 Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 436,21€ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ.Ο.Κ.Α.Σ.  /  ΚΕΝΤΡΙΚΟ 

Α/Α ΕΙΔΗ με ΦΠΑ 24% ΤΙΜΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2020 
ΚΟΣΤΟΣ 

2020 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2021 
ΚΟΣΤΟΣ 

2021 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

1 WC ΜΠΛΟΚ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ 0,31 0 0,00 4 1,24 4 1,24 

2 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΖΕΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 

(Παπί)  750ml 
0,95 0 0,00 4 3,80 4 3,80 

3 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΒΙΑΚΑΛ 

750ml 
1,83 0 0,00 3 5,49 3 5,49 

4 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕ 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΔΩΜΑ 
0,75 0 0,00 4 3,00 4 3,00 

5 
ΚΟΥΒΑΣ ΟΒΑΛ+ΣΤΙΦΤΗΣ ΚΟΜΠΛΕ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 15lt 

3,04 1 3,04 1 3,04 2 6,08 

6 
ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΧΥΜΑ,(60Χ80,70Χ100,80Χ110,95Χ115) 
(Κιλά) 

1,32 2 2,64 7 9,24 9 11,88 

7 
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΡΟΛΟ 52χ75 ΚΟΡΔΟΝΙ.(10 
σακ./ρολό) 

0,84 10 8,40 30 25,20 40 33,60 
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8 
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 45Χ50, ΡΟΛΟ 
50τεμ. 

0,82 0 0,00 9 7,38 9 7,38 

9 
ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΗ ΒΙΔΩΤΗ ΧΩΡΙΣ 
ΚΟΝΤΑΡΙ 

1,10 2 2,20 2 2,20 4 4,40 

10 
ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΗ ΑΠΛΗ ΒΙΔΩΤΗ ΧΩΡΙΣ 
ΚΟΝΤΑΡΙ 

0,77 3 2,31 1 0,77 4 3,08 

11 ΣΠΟΓΓΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ 05  0,22 2 0,44 2 0,44 4 0,88 

12 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΒΙΔΩΤΗ 1,61 1 1,61 1 1,61 2 3,22 

13 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΤΥΠΟΥ WETTEX 

ΒΙΔΩΤΗ 
1,39 1 1,39 1 1,39 2 2,78 

14 ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4 ΛΙΤ 2,60 3 7,80 2 5,20 5 13,00 

15 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 1000ML 1,89 1 1,89 1 1,89 2 3,78 

16 ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ   1,70 1 1,70 1 1,70 2 3,40 

17 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800 gr 2,02 20 40,40 30 60,60 50 101,00 

18 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΙΟ 40 ΤΕΜ 125γρ 13,89 3 41,67 2 27,78 5 69,45 

 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ   

115,49 € 
  

161,97 € 
ΓΕΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ  
277,46 € 

 

ΦΠΑ 
24%   

27,72 € 
  

38,87 € 
 Φ.Π.Α. 

24%  
66,59 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
  

143,21 € 
  

200,84 € 
 ΓΕΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ 
344,05 € 

 

Α/Α ΕΙΔΗ με ΦΠΑ 6% ΤΙΜΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2020 
ΚΟΣΤΟΣ 

2020 
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 2021 
ΚΟΣΤΟΣ 

2021 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

1 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ 
dettol 300 ml 

3,26 6 19,56 0 0,00 6 19,56 

2 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΓΚΩΝ ΤΥΠΟΥ 
dettol 500 ml 

3,13 2 6,26 0 0,00 2 6,26 

3 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΣΠΡΑ, S.M,L 
,100 ΤΕΜ 

5,63 4 22,52 0 0,00 4 22,52 

4 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 ΛΙΤ 3,55 3 10,65 0 0,00 3 10,65 

5 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ME ΑΝΤΛΙΑ 500ΜL 1,16 2 2,32 0 0,00 2 2,32 

6 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4 ΛΙΤΡΩΝ 3,55 5 17,75 0 0,00 5 17,75 

7 ΧΛΩΡΙΝΗ 2 ΛΙΤΡΩΝ ΚΛΑΣΙΚΗ 1,20 4 4,80 0 0,00 4 4,80 

8 ΧΛΩΡΙΝΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ 1250 ml 1,54 2 3,08 0 0,00 2 3,08 

 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ   

86,94 €   0,00 € 
ΓΕΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ  
86,94 € 

 

ΦΠΑ 6% 
  

5,22 €   0,00 € 
 Φ.Π.Α. 

6%  
5,22 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
  

92,16 €   0,00 € 
 ΓΕΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ 
92,16 € 

 Σύνολο 
χωρίς 
ΦΠΑ: 364,40 € 

 

ΦΠΑ 24% 66,59 € 

 

ΦΠΑ 6% 5,22 € 

 

Γενικό 
Σύνολο 436,21 € 
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Β2) Είδη καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δημοτικού Οργανισμού 
Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας – Βρεφικού – Παιδικού Σταθμού Σητείας «Λιλιπούπολη» 

Κ.Α. 15-6634.002 Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 1.611,99€ 

ΒΡΕΦΙΚΟΥ-ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ" 

Α/Α ΕΙΔΗ με ΦΠΑ 24% ΤΙΜΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2020 
ΚΟΣΤΟΣ 

2020  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2021 
ΚΟΣΤΟΣ 

2021 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

1 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΖΕΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 
(Παπί)  

0,95 2 1,90 2 1,90 4 3,80 

2 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ 4 ΛΙΤΡΑ 7,78 2 15,56 3 23,34 5 38,90 

3 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛ.ΡΟΥΧΩΝ 3  ΛΙΤΡΑ 5,15 3 15,45 2 10,30 5 25,75 

4 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΠΛ.ΡΟΥΧΩΝ 4  ΛΙΤΡΑ 3,74 2 7,48 1 3,74 3 11,22 

5 ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤ.ΠΙΑΤΩΝ 4 ΛΙΤΡ 7,96 2 15,92 1 7,96 3 23,88 

6 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΒΙΑΚΑΛ 
750ml 

1,83 3 5,49 2 3,66 5 9,15 

7 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 

3,25 1 3,25 1 3,25 2 6,50 

8 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕ 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΔΩΜΑ 
0,75 1 0,75 2 1,50 3 2,25 

9 ΚΟΥΒΑΣ 31lt ΜΕ ΠΡΕΣΑ ΚΑΙ ΡΟΔΑΚΙΑ  57,33 1 57,33 0 0,00 1 57,33 

10 
ΚΟΥΒΑΣ ΟΒΑΛ+ΣΤΙΦΤΗΣ ΚΟΜΠΛΕ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 15lt 

3,04 1 3,04 1 3,04 2 6,08 

11 ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΒΕΝΤΕΞ 0,27χ3μ  1,96 3 5,88 3 5,88 6 11,76 

12 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ 72τεμ 1,35 51 68,85 19 25,65 70 94,50 

13 
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΡΟΛΟ 52χ75 ΚΟΡΔΟΝΙ (10 

σακ./ρολό) 
0,84 30 25,20 90 75,60 120 100,80 

14 
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 45Χ50, ΡΟΛΟ 

50τεμ. 
0,82 50 41,00 50 41,00 100 82,00 

15 

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΧΥΜΑ,(60Χ80,70Χ100,80Χ110,95Χ115) 
(Κιλά) 

1,32 2 2,64 1 1,32 3 3,96 

16 
ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΗ ΑΠΛΗ ΒΙΔΩΤΗ ΧΩΡΙΣ 
ΚΟΝΤΑΡΙ 

0,77 2 1,54 1 0,77 3 2,31 

17 ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΗ ΒΙΔΩΤΗ ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ 1,10 2 2,20 2 2,20 4 4,40 

18 ΣΠΟΓΓΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 05 ΜΕΓΑΛΑ 0,22 10 2,20 9 1,98 19 4,18 

19 ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 0,24 5 1,20 5 1,20 10 2,40 

20 
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 

2,85 
1 

2,85 
1 

2,85 2 5,70 

21 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 350 

ΓΡ ΚΟΡΔΟΝΙ 
2,90 1 2,90 1 2,90 2 5,80 

22 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΒΙΔΩΤΗ 1,61 1 1,61 1 1,61 2 3,22 

23 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΤΥΠΟΥ WETTEX 
ΒΙΔΩΤΗ 

1,39 1 1,39 1 1,39 2 2,78 

24 ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4 ΛΙΤ 2,60 4 10,40 8 20,80 12 31,20 

25 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ  4 LIT 2,83 1 2,83 5 14,15 6 16,98 

26 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 ΛΙΤ. 3,09 1 3,09 2 6,18 3 9,27 

27 
ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 60χ90εκ ΤΥΠΟΥ ΤΕΝΑ 

ΒED 15τεμ 
10,85 1 10,85 1 10,85 2 21,70 

28 ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 450ΓΡ. 0,43 1 0,43 2 0,86 3 1,29 

29 ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ   1,70 1 1,70 2 3,40 3 5,10 
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30 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800 gr 2,02 10 20,20 60 121,20 70 141,40 

31 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΙΟ 40 ΤΕΜ 125γρ 13,89 3 41,67 4 55,56 7 97,23 

32 
ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ 100 φύλ σε συσκ. των 
40 τμχ. 

24,78 2 49,56 3 74,34 5 123,90 

33 
ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ στρογγυλή 500 γρ. σε 
συσκ. των 12 τμχ.  

14,17 3 42,51 7 99,19 10 141,70 

    
ΚΑΘΑΡΟ 

ΠΟΣΟ   
468,87 € 

  
629,57 € 

ΓΕΝ. 
ΣΥΝΟΛΟ  

1.098,44 € 

 

ΦΠΑ 
24%   

112,53 € 
  

151,10 € 
 Φ.Π.Α. 

24%  
263,63 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
  

581,40 € 
  

780,67 € 
 ΓΕΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ 
1.362,07 € 

 

Α/Α ΕΙΔΗ με ΦΠΑ 6% ΤΙΜΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2020 
ΚΟΣΤΟΣ 

2020 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2021 
ΚΟΣΤΟΣ 

2021 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

1 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΣΠΡΑ, S.M,L 

,100 ΤΕΜ 
5,63 19 106,97 0 0,00 19 106,97 

2 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 ΛΙΤ 3,55 12 42,60 0 0,00 12 42,60 

3 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4 ΛΙΤΡΩΝ 3,55 17 60,35 0 0,00 17 60,35 

4 ΧΛΩΡΙΝΗ 2 ΛΙΤΡΩΝ ΚΛΑΣΙΚΗ 1,20 10 12,00 0 0,00 10 12,00 

5 ΧΛΩΡΙΝΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ 1250 ml 1,54 9 13,86 0 0,00 9 13,86 

 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ   

235,78 €   0,00 € 
ΓΕΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ  
235,78 € 

 

ΦΠΑ 6%   14,15 €   0,00 €  Φ.Π.Α. 6%  14,15 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
  

249,93 €   0,00 € 
 ΓΕΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ 
249,93 € 

 Σύνολο 
χωρίς 
ΦΠΑ: 1.334,22 € 

 

ΦΠΑ 24% 263,63 € 

 

ΦΠΑ 6% 14,15 € 

 

Γενικό 
Σύνολο 1.611,99 € 

 

Β3) Είδη καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δημοτικού Οργανισμού 
Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας - Παιδικού Σταθμού Παλαικάστρου Κ.Α. 15-6634.003 
Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 690,19€ 

ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΗ με ΦΠΑ 24% ΤΙΜΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2020 
ΚΟΣΤΟΣ 

2020 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 
2021 

ΚΟΣΤΟΣ 
2021 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

1 WC ΜΠΛΟΚ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ 0,31 2 0,62 2 0,62 4 1,24 

2 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ 4 ΛΙΤΡΑ 7,78 1 7,78 1 7,78 2 15,56 

3 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛ.ΡΟΥΧΩΝ 3  ΛΙΤΡΑ 5,15 1 5,15 1 5,15 2 10,30 

4 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΖΕΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 
(Παπί)  

0,95 1 0,95 3 2,85 4 3,80 

5 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΠΛ.ΡΟΥΧΩΝ 4  ΛΙΤΡΑ 3,74 1 3,74 1 3,74 2 7,48 

6 ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤ.ΠΙΑΤΩΝ 4 ΛΙΤΡ 7,96 1 7,96 1 7,96 2 15,92 
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7 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΒΙΑΚΑΛ 
750ml 

1,83 2 3,66 1 1,83 3 5,49 

8 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 

3,25 1 3,25 0 0,00 1 3,25 

9 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕ 
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΔΩΜΑ 

0,75 1 0,75 3 2,25 4 3,00 

10 
ΚΟΥΒΑΣ ΟΒΑΛ+ΣΤΙΦΤΗΣ ΚΟΜΠΛΕ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 15lt 

3,04 1 3,04 0 0,00 1 3,04 

11 ΚΟΥΒΑΣ 31lt ΜΕ ΠΡΕΣΑ ΚΑΙ ΡΟΔΑΚΙΑ  57,33 1 57,33 0 0,00 1 57,33 

12 ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΒΕΝΤΕΞ 0,27χ3μ  1,96 2 3,92 6 11,76 8 15,68 

13 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ 72τεμ 1,35 25 33,75 5 6,75 30 40,50 

14 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ 430ml 1,45 2 2,90 0 0,00 2 2,90 

15 
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΡΟΛΟ 52χ75 ΚΟΡΔΟΝΙ.(10 
σακ./ρολό) 

0,84 5 4,20 25 21,00 30 25,20 

16 
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 45Χ50, ΡΟΛΟ 
50τεμ. 

0,82 5 4,10 35 28,70 40 32,80 

17 
ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΧΥΜΑ,(60Χ80,70Χ100,80Χ110,95Χ115) 

(Κιλά) 

1,32 1 1,32 2 2,64 3 3,96 

18 
ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΗ ΑΠΛΗ ΒΙΔΩΤΗ ΧΩΡΙΣ 

ΚΟΝΤΑΡΙ 
0,77 1 0,77 1 0,77 2 1,54 

19 ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΗ ΒΙΔΩΤΗ ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ 1,10 1 1,10 1 1,10 2 2,20 

20 ΣΠΟΓΓΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 05 ΜΕΓΑΛΑ 0,22 2 0,44 5 1,10 7 1,54 

21 ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 0,24 1 0,24 4 0,96 5 1,20 

22 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 350 

ΓΡ ΚΟΡΔΟΝΙ 
2,90 1 2,90 1 2,90 2 5,80 

23 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΒΙΔΩΤΗ 1,61 1 1,61 0 0,00 1 1,61 

24 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΤΥΠΟΥ WETTEX 

ΒΙΔΩΤΗ 
1,39 1 1,39 0 0,00 1 1,39 

25 ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4 ΛΙΤ 2,60 2 5,20 4 10,40 6 15,60 

26 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ  4 LIT 2,83 1 2,83 1 2,83 2 5,66 

27 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 ΛΙΤ. 3,09 1 3,09 1 3,09 2 6,18 

28 
ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 60χ90εκ ΤΥΠΟΥ ΤΕΝΑ 

ΒED 15τεμ 
10,85 1 10,85 0 0,00 1 10,85 

29 ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ  1,70 1 1,70 0 0,00 1 1,70 

30 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800 gr 2,02 10 20,20 20 40,40 30 60,60 

31 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΙΟ 40 ΤΕΜ 130γρ 13,89 2 27,78 3 41,67 5 69,45 

32 
ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ 100 φύλ σε συσκ. των 
40 τμχ. 

24,78 1 24,78 1 24,78 2 49,56 

 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ   

249,30 € 
  

233,03 € 
ΓΕΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ  
482,33 € 

 

ΦΠΑ 24%   59,83 €   55,93 €  Φ.Π.Α. 24%  115,76 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
  

309,13 € 
  

288,96 € 
 ΓΕΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ 
598,09 € 

 

Α/Α ΕΙΔΗ με ΦΠΑ 6% ΤΙΜΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2020 
ΚΟΣΤΟΣ 

2020 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 
2021 

ΚΟΣΤΟΣ 
2021 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

1 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ dettol 

300 ml   
3,26 4 13,04 0 0,00 4 13,04 
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2 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΓΚΩΝ ΤΥΠΟΥ 
dettol 500 ml   

3,13 2 6,26 0 0,00 2 6,26 

3 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΣΠΡΑ, S.M,L 
,100 ΤΕΜ 

5,63 4 22,52 0 0,00 4 22,52 

4 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 ΛΙΤ 3,55 3 10,65 0 0,00 3 10,65 

5 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ME ΑΝΤΛΙΑ 500ΜL 1,16 4 4,64 0 0,00 4 4,64 

6 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4 ΛΙΤΡΩΝ 3,55 4 14,20 0 0,00 4 14,20 

7 ΧΛΩΡΙΝΗ 2 ΛΙΤΡΩΝ ΚΛΑΣΙΚΗ 1,20 4 4,80 0 0,00 4 4,80 

8 ΧΛΩΡΙΝΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ 1250 ml 1,54 7 10,78 0 0,00 7 10,78 

 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ   

86,89 €   0,00 € 
ΓΕΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ  
86,89 € 

 

ΦΠΑ 6%   5,21 €   0,00 €  Φ.Π.Α. 6%  5,21 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
  

92,10 €   0,00 € 
 ΓΕΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ 
92,10 € 

 Σύνολο 
χωρίς ΦΠΑ: 569,22 € 

 

ΦΠΑ 24% 115,76 € 

 

ΦΠΑ 6% 5,21 € 

 

Γενικό 
Σύνολο 690,19 € 

 

 

Β4) Είδη καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δημοτικού Οργανισμού 
Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας – Γεωπάρκου Κ.Α. 15-6634.004 Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 
420,86€ 

ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΗ με ΦΠΑ 24% ΤΙΜΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2020 
ΚΟΣΤΟΣ 

2020 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2021 
ΚΟΣΤΟΣ 

2021 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

1 WC ΜΠΛΟΚ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ 0,31 3 0,93 3 0,93 6 1,86 

2 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΖΕΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 

(Παπί)  
0,95 5 4,75 5 4,75 10 9,50 

3 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΒΙΑΚΑΛ 
750ml 

1,83 1 1,83 2 3,66 3 5,49 

4 ΚΟΝΤΑΡΙ ΞΥΛΙΝΟ ΜΕ ΒΙΔΩΜΑ 0,83 1 0,83 4 3,32 5 4,15 

5 
ΚΟΥΒΑΣ ΟΒΑΛ+ΣΤΙΦΤΗΣ ΚΟΜΠΛΕ 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 15lt 
3,04 1 3,04 1 3,04 2 6,08 

6 ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΒΕΝΤΕΞ 0,27χ3μ  1,96 1 1,96 5 9,80 6 11,76 

7 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ 430ml 1,45 2 2,90 0 0,00 2 2,90 

8 
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΡΟΛΟ 52χ75 ΚΟΡΔΟΝΙ.(10 
σακ./ρολό) 

0,84 5 4,20 15 12,60 20 16,80 

9 
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 45Χ50, ΡΟΛΟ 
50τεμ. 

0,82 5 4,10 15 12,30 20 16,40 

10 
ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΧΥΜΑ,(60Χ80,70Χ100,80Χ110,95Χ115) 

(Κιλά) 

1,32 4 5,28 6 7,92 10 13,20 

11 
ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΗ ΑΠΛΗ ΒΙΔΩΤΗ ΧΩΡΙΣ 
ΚΟΝΤΑΡΙ 

0,77 2 1,54 1 0,77 3 2,31 

12 ΣΚΟΥΠΑ ΣΚΛΗΡΗ 2,33 1 2,33 1 2,33 2 4,66 

13 ΣΠΟΓΓΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 05 ΜΕΓΑΛΑ 0,22 4 0,88 4 0,88 8 1,76 
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14 ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 0,24 2 0,48 4 0,96 6 1,44 

15 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΒΙΔΩΤΗ 1,61 2 3,22 2 3,22 4 6,44 

16 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΤΥΠΟΥ WETTEX 
ΒΙΔΩΤΗ 

1,39 2 2,78 2 2,78 4 5,56 

17 ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4 ΛΙΤ 2,60 2 5,20 2 5,20 4 10,40 

18 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ  4 LIT 2,83 1 2,83 1 2,83 2 5,66 

19 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 ΛΙΤ. 3,09 1 3,09 1 3,09 2 6,18 

20 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 1000ML 1,89 1 1,89 1 1,89 2 3,78 

21 ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 450ΓΡ. 0,43 4 1,72 4 1,72 8 3,44 

22 ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ  1,70 1 1,70 1 1,70 2 3,40 

23 ΦΑΡΑΣΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 7,43 1 7,43 1 7,43 2 14,86 

24 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800 gr 2,02 8 16,16 8 16,16 16 32,32 

25 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΙΟ 40 ΤΕΜ 125γρ 13,89 2 27,78 4 55,56 6 83,34 

 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ   

108,85 € 
  

164,84 € 
ΓΕΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ  
273,69 € 

 

ΦΠΑ 24% 
  

26,12 € 
  

39,56 € 
 Φ.Π.Α. 

24%  
65,69 € 

  
ΣΥΝΟΛΟ   134,97 €   204,40 € 

 ΓΕΝ. 
ΣΥΝΟΛΟ 

339,38 € 

 
 

  

 
Α/Α ΕΙΔΗ με ΦΠΑ 6% ΤΙΜΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
2020 

ΚΟΣΤΟΣ 
2020 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 2021 

ΚΟΣΤΟΣ 
2021 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

1 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ dettol 
300 ml   

3,26 2 6,52 0 0,00 2 6,52 

2 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΓΚΩΝ ΤΥΠΟΥ 
dettol 500 ml   

3,13 3 9,39 0 0,00 3 9,39 

3 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΣΠΡΑ, S.M,L 

,100 ΤΕΜ 
5,63 4 22,52 0 0,00 4 22,52 

4 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 ΛΙΤ 3,55 3 10,65 0 0,00 3 10,65 

5 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ME ΑΝΤΛΙΑ 500ΜL 1,16 4 4,64 0 0,00 4 4,64 

6 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4 ΛΙΤΡΩΝ 3,55 3 10,65 0 0,00 3 10,65 

7 ΧΛΩΡΙΝΗ 2 ΛΙΤΡΩΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗ 1,20 4 4,80 0 0,00 4 4,80 

8 ΧΛΩΡΙΝΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ 1250 ml 1,54 5 7,70 0 0,00 5 7,70 

 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ   

76,87 €   0,00 € 
ΓΕΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ  
76,87 € 

 

ΦΠΑ 6%   4,61 €   0,00 €  Φ.Π.Α. 6%  4,61 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
  

81,48 €   0,00 € 
 ΓΕΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ 
81,48 € 

 Σύνολο 
χωρίς 
ΦΠΑ: 350,56 € 

 

ΦΠΑ 24% 65,69 € 

 

ΦΠΑ 6% 4,61 € 

 

Γενικό 
Σύνολο 420,86 € 
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Β5) Είδη καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δημοτικού Οργανισμού 
Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας – Παιδικού Σταθμού Σητείας «Δελφινάκια» 

Κ.Α. 15-6634.005 Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 866,87€ 

ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ "ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ" 

Α/Α ΕΙΔΗ με ΦΠΑ 24% ΤΙΜΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2020 
ΚΟΣΤΟΣ 

2020 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2021 
ΚΟΣΤΟΣ 

2021 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

1 WC ΜΠΛΟΚ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ 0,31 0 0,00 2 0,62 2 0,62 

2 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ 4 ΛΙΤΡΑ 7,78 1 7,78 2 15,56 3 23,34 

3 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛ.ΡΟΥΧΩΝ 3  ΛΙΤΡΑ 5,15 1 5,15 2 10,30 3 15,45 

4 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΖΕΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 750ml 
(Παπί)  

0,95 1 0,95 3 2,85 4 3,80 

5 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΠΛ.ΡΟΥΧΩΝ 4  ΛΙΤΡΑ 3,74 1 3,74 1 3,74 2 7,48 

6 ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤ.ΠΙΑΤΩΝ 4 ΛΙΤΡ 7,96 1 7,96 1 7,96 2 15,92 

7 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΒΙΑΚΑΛ 500ml 1,83 1 1,83 3 5,49 4 7,32 

8 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 

3,25 1 3,25 1 3,25 2 6,50 

9 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΔΩΜΑ 
0,75 2 1,50 1 0,75 3 2,25 

10 
ΚΟΥΒΑΣ ΟΒΑΛ+ΣΤΙΦΤΗΣ ΚΟΜΠΛΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 

15lt 
3,04 0 0,00 1 3,04 1 3,04 

11 ΚΟΥΒΑΣ 31lt ΜΕ ΠΡΕΣΑ ΚΑΙ ΡΟΔΑΚΙΑ  57,33 1 57,33 0 0,00 1 57,33 

12 ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΒΕΝΤΕΞ 0,27χ3μ  1,96 4 7,84 4 7,84 8 15,68 

13 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ 72τεμ 1,35 25 33,75 5 6,75 30 40,50 

14 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ 430ml 1,45 2 2,90 0 0,00 2 2,90 

15 
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΡΟΛΟ 52χ75 ΚΟΡΔΟΝΙ.(10 

σακ./ρολό) 
0,84 10 8,40 20 16,80 30 25,20 

16 ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 45Χ50, ΡΟΛΟ 50τεμ. 0,82 10 8,20 30 24,60 40 32,80 

17 
ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΧΥΜΑ,(60Χ80,70Χ100,80Χ110,95Χ115) (Κιλά) 
1,32 0 0,00 1 1,32 1 1,32 

18 ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΗ ΑΠΛΗ ΒΙΔΩΤΗ ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ 0,77 2 1,54 1 0,77 3 2,31 

19 ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΗ ΒΙΔΩΤΗ ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ 1,10 1 1,10 1 1,10 2 2,20 

20 ΣΠΟΓΓΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 05 ΜΕΓΑΛΑ 0,22 1 0,22 5 1,10 6 1,32 

21 ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 0,24 1 0,24 3 0,72 4 0,96 

22 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 350 ΓΡ 
ΚΟΡΔΟΝΙ 

2,90 1 2,90 1 2,90 2 5,80 

23 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΒΙΔΩΤΗ 1,61 1 1,61 0 0,00 1 1,61 

24 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΤΥΠΟΥ WETTEX ΒΙΔΩΤΗ 1,39 1 1,39 0 0,00 1 1,39 

25 
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 2,85 
1 2,85 0 0,00 1 2,85 

26 ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4 ΛΙΤ 2,60 3 7,80 4 10,40 7 18,20 

27 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ  4 LIT 2,83 2 5,66 1 2,83 3 8,49 

28 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 ΛΙΤ. 3,09 2 6,18 1 3,09 3 9,27 

29 
ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 60χ90εκ ΤΥΠΟΥ ΤΕΝΑ ΒED 

30τεμ 
10,85 1 10,85 0 0,00 1 10,85 

30 ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ  1,70 1 1,70 1 1,70 2 3,40 

31 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800 gr 2,02 5 10,10 25 50,50 30 60,60 

32 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΙΟ 40 ΤΕΜ 130γρ 13,89 2 27,78 4 55,56 6 83,34 
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33 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ 100 φύλ σε συσκ. των 40 τμχ. 24,78 2 49,56 1 24,78 3 74,34 

34 
ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ στρογγυλή 500 γρ. σε συσκ. 

των 12 τμχ.  
14,17 2 28,34 1 14,17 3 42,51 

 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ   

310,40 € 
  

280,49 € ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ  590,89 € 

 

ΦΠΑ 24%   74,50 €   67,32 €  Φ.Π.Α. 24%  141,81 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ   384,90 €   347,81 €  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 732,70 € 

 

Α/Α ΕΙΔΗ με ΦΠΑ 6% ΤΙΜΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2020 
ΚΟΣΤΟΣ 

2020 
ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 2021 

ΚΟΣΤΟΣ 
2021 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

1 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ dettol 300 ml   3,26 5 16,30 0 0,00 5 16,30 

2 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΓΚΩΝ ΤΥΠΟΥ dettol 500 
ml   

3,13 4 12,52 0 0,00 4 12,52 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΣΠΡΑ, S.M,L ,100 ΤΕΜ 5,63 9 50,67 0 0,00 9 50,67 

4 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 ΛΙΤ 3,55 3 10,65 0 0,00 3 10,65 

5 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ME ΑΝΤΛΙΑ 500ΜL 1,16 4 4,64 0 0,00 4 4,64 

6 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4 ΛΙΤΡΩΝ 3,55 5 17,75 0 0,00 5 17,75 

7 ΧΛΩΡΙΝΗ 2 ΛΙΤΡΩΝ ΚΛΑΣΙΚΗ 1,20 4 4,80 0 0,00 4 4,80 

8 ΧΛΩΡΙΝΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ 1250 ml 1,54 6 9,24 0 0,00 6 9,24 

 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ   

126,57 €   0,00 € ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ  126,57 € 

 

ΦΠΑ 6%   7,59 €   0,00 €  Φ.Π.Α. 6%  7,59 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ   134,16 €   0,00 €  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 134,16 € 

 Σύνολο χωρίς 
ΦΠΑ: 717,46 € 

 

ΦΠΑ 24% 141,81 € 

 

ΦΠΑ 6% 7,59 € 

 

Γενικό Σύνολο 866,87 € 

 

Β6) Είδη καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δημοτικού Οργανισμού 
Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας – Εθνικού Σταδίου Σητείας 

Κ.Α. 15-6634.006 Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 364,16€ 

Α/Α ΕΙΔΗ με ΦΠΑ 24% ΤΙΜΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2020 
ΚΟΣΤΟΣ 

2020 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2021 
ΚΟΣΤΟΣ 

2021 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

1 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΖΕΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 

(Παπί)  
0,95 5 4,75 5 4,75 10 9,50 

2 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΒΙΑΚΑΛ 

750ml 
1,83 2 3,66 2 3,66 4 7,32 

3 ΚΟΝΤΑΡΙ ΞΥΛΙΝΟ ΜΕ ΒΙΔΩΜΑ 0,83 3 2,49 2 1,66 5 4,15 

4 
ΚΟΥΒΑΣ ΟΒΑΛ+ΣΤΙΦΤΗΣ ΚΟΜΠΛΕ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 15lt 

3,04 1 3,04 2 6,08 3 9,12 

5 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ 430ml 1,45 2 2,90 2 2,90 4 5,80 

6 
ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΧΥΜΑ,(60Χ80,70Χ100,80Χ110,95Χ115) 

(Κιλά) 

1,32 5 6,60 5 6,60 10 13,20 

7 
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΡΟΛΟ 52χ75 ΚΟΡΔΟΝΙ.(10 

σακ./ρολό) 
0,84 8 6,72 7 5,88 15 12,60 
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8 
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 45Χ50, ΡΟΛΟ 
50τεμ. 

0,82 5 4,10 4 3,28 9 7,38 

9 ΣΚΟΥΠΑ ΣΚΛΗΡΗ 2,33 1 2,33 1 2,33 2 4,66 

10 
ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΗ ΑΠΛΗ ΒΙΔΩΤΗ ΧΩΡΙΣ 

ΚΟΝΤΑΡΙ 
0,77 1 0,77 1 0,77 2 1,54 

11 ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΗ ΒΙΔΩΤΗ ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ 1,10 2 2,20 1 1,10 3 3,30 

12 ΣΠΟΓΓΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ 05  0,22 3 0,66 3 0,66 6 1,32 

13 ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 0,24 1 0,24 1 0,24 2 0,48 

14 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΒΙΔΩΤΗ 1,61 2 3,22 1 1,61 3 4,83 

15 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΤΥΠΟΥ WETTEX 

ΒΙΔΩΤΗ 
1,39 0 0,00 2 2,78 2 2,78 

16 ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4 ΛΙΤ 2,60 3 7,80 3 7,80 6 15,60 

17 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 1000ML 1,89 1 1,89 0 0,00 1 1,89 

18 ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ   1,70 1 1,70 0 0,00 1 1,70 

19 ΦΑΡΑΣΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 7,43 1 7,43 0 0,00 1 7,43 

20 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800 gr 2,02 2 4,04 8 16,16 10 20,20 

21 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΙΟ 40 ΤΕΜ 125γρ 13,89 1 13,89 5 69,45 6 83,34 

 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ   

80,43 € 
  

137,71 € ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ  218,14 € 

 

ΦΠΑ 24%   19,30 €   33,05 €  Φ.Π.Α. 24%  52,35 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ   99,73 €   170,76 €  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 270,49 € 

 

Α/Α ΕΙΔΗ με ΦΠΑ 6% ΤΙΜΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2020 
ΚΟΣΤΟΣ 

2020 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2021 
ΚΟΣΤΟΣ 

2021 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

1 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ dettol 

300 ml 
3,26 4 13,04 0 0,00 4 13,04 

2 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΣΠΡΑ, S.M,L 

,100 ΤΕΜ 
5,63 4 22,52 0 0,00 4 22,52 

3 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 ΛΙΤ 3,55 5 17,75 0 0,00 5 17,75 

4 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ME ΑΝΤΛΙΑ 500ΜL 1,16 2 2,32 0 0,00 2 2,32 

5 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4 ΛΙΤΡΩΝ 3,55 7 24,85 0 0,00 7 24,85 

6 ΧΛΩΡΙΝΗ 2 ΛΙΤΡΩΝ ΚΛΑΣΙΚΗ 1,20 4 4,80 0 0,00 4 4,80 

7 ΧΛΩΡΙΝΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ 1250 ml 1,54 2 3,08 0 0,00 2 3,08 

 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ   

88,36 € 
  

0,00 € ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ  88,36 € 

 

ΦΠΑ 6%   5,30 €   0,00 €  Φ.Π.Α. 6%  5,30 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ   93,66 €   0,00 €  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 93,66 € 

 Σύνολο χωρίς 
ΦΠΑ: 306,50 € 

 

ΦΠΑ 24% 52,35 € 

 

ΦΠΑ 6% 5,30 € 

 

Γενικό Σύνολο 364,16 € 
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Β7) Είδη καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δημοτικού Οργανισμού 
Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας – Κολυμβητηρίου 

Κ.Α. 15-6634.007 Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 9,82€ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ  

Α/Α ΕΙΔΗ με ΦΠΑ 24% ΤΙΜΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2020 
ΚΟΣΤΟΣ 

2020 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2021 
ΚΟΣΤΟΣ 

2021 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

1 
ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΧΥΜΑ,(60Χ80,70Χ100,80Χ110,95Χ115) 

(Κιλά) 

1,32 6 7,92 0 0 6 7,92 

 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ   

7,92 € 
  

0 € ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ  7,92 € 

 

ΦΠΑ 24%   1,90 €   0 €  Φ.Π.Α. 24%  1,90 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ   9,82 €   0 €  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 9,82 € 

 Σύνολο χωρίς 
ΦΠΑ: 7,92 € 

 

ΦΠΑ 24% 1,90 € 

 

Γενικό Σύνολο 9,82 € 

 

Β8) Είδη καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δημοτικού Οργανισμού 
Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας – ΚΑΠΗ,  

Κ.Α. 15-6634.008, Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 262,37€ 

ΚΑΠΗ 

Α/Α ΕΙΔΗ με ΦΠΑ 24% ΤΙΜΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2020 
ΚΟΣΤΟΣ 

2020 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2021 
ΚΟΣΤΟΣ 

2021 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

1 WC ΜΠΛΟΚ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ 0,31 3 0,93 1 0,31 4 1,24 

2 
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛ.ΡΟΥΧΩΝ 3  
ΛΙΤΡΑ 

5,15 1 5,15 0 0,00 1 5,15 

3 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΖΕΛ 
ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ (Παπί)  

0,95 2 1,90 2 1,90 4 3,80 

4 
ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΠΛ.ΡΟΥΧΩΝ 4  
ΛΙΤΡΑ 

3,74 1 3,74 0 0,00 1 3,74 

5 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 
ΒΙΑΚΑΛ 750ml 

1,83 1 1,83 1 1,83 2 3,66 

6 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 
ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ 

ΒΙΔΩΜΑ 

0,75 2 1,50 1 0,75 3 2,25 

7 
ΚΟΥΒΑΣ ΟΒΑΛ+ΣΤΙΦΤΗΣ 

ΚΟΜΠΛΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 15lt 
3,04 1 3,04 0 0,00 1 3,04 

8 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ 430ml 1,45 2 2,90 1 1,45 3 4,35 

9 
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΡΟΛΟ 52χ75 

ΚΟΡΔΟΝΙ.(10 σακ./ρολό) 
0,84 6 5,04 6 5,04 12 10,08 

10 
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 45Χ50, 

ΡΟΛΟ 50τεμ. 
0,82 5 4,10 4 3,28 9 7,38 

11 
ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΗ ΑΠΛΗ ΒΙΔΩΤΗ 

ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ 
0,77 1 0,77 1 0,77 2 1,54 

12 
ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΗ ΒΙΔΩΤΗ ΧΩΡΙΣ 
ΚΟΝΤΑΡΙ 

1,10 1 1,10 0 0,00 1 1,10 

13 
ΣΠΟΓΓΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ 
ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ 05  

0,22 3 0,66 3 0,66 6 1,32 
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14 
ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 

0,24 1 0,24 1 0,24 2 0,48 

15 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 
ΒΙΔΩΤΗ 

1,61 1 1,61 1 1,61 2 3,22 

16 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΤΥΠΟΥ WETTEX 
ΒΙΔΩΤΗ 

1,39 1 1,39 1 1,39 2 2,78 

17 
ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4 
ΛΙΤ 

2,60 2 5,20 2 5,20 4 10,40 

18 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ  4 LIT 2,83 1 2,83 0 0,00 1 2,83 

19 
ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 
1000ML 

1,89 1 1,89 0 0,00 1 1,89 

20 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 LIT 3,09 1 3,09 0 0,00 1 3,09 

21 ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ   1,70 1 1,70 0 0,00 1 1,70 

22 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800 gr 2,02 5 10,10 5 10,10 10 20,20 

23 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΙΟ 40 ΤΕΜ 125γρ 13,89 1 13,89 2 27,78 3 41,67 

24 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ  (100 ΤΜΧ) 0,67 13 8,71 17 11,39 30 20,10 

 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ   

83,31 € 
  

73,70 € ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ  157,01 € 

 

ΦΠΑ 
24%   

19,99 € 
  

17,69 €  Φ.Π.Α. 24%  37,68 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
  

103,30 
€   

91,39 €  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 194,69 € 

 

Α/Α ΕΙΔΗ με ΦΠΑ 6% ΤΙΜΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2020 
ΚΟΣΤΟΣ 

2020 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2021 
ΚΟΣΤΟΣ 

2021 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

1 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ 
dettol 300 ml 

3,26 4 13,04 0 0,00 4 13,04 

2 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΓΚΩΝ 
ΤΥΠΟΥ dettol 500 ml 

3,13 4 12,52 0 0,00 4 12,52 

3 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΣΠΡΑ, 
S.M,L ,100 ΤΕΜ 

5,63 1 5,63 0 0,00 1 5,63 

4 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 ΛΙΤ 3,55 4 14,20 0 0,00 4 14,20 

5 
ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ME ΑΝΤΛΙΑ 
500ΜL 

1,16 3 3,48 0 0,00 3 3,48 

6 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4 ΛΙΤΡΩΝ 3,55 2 7,10 0 0,00 2 7,10 

7 ΧΛΩΡΙΝΗ 2 ΛΙΤΡΩΝ ΚΛΑΣΙΚΗ 1,20 4 4,80 0 0,00 4 4,80 

8 
ΧΛΩΡΙΝΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ 

1250 ml 
1,54 2 3,08 0 0,00 2 3,08 

 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ   

63,85 € 
  

0,00 € ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ  63,85 € 

 

ΦΠΑ 6%   3,83 €   0,00 €  Φ.Π.Α. 6%  3,83 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ   67,68 €   0,00 €  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 67,68 € 

 Σύνολο χωρίς 
ΦΠΑ: 220,86 € 

 

ΦΠΑ 24% 37,68 € 

 

ΦΠΑ 6% 3,83 € 

 

Γενικό Σύνολο 262,37 € 
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Β9) Είδη καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δημοτικού Οργανισμού 
Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας – Ωδείου Κ.Α. 15-6634.009 Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 
6,91€ 

ΩΔΕΙΟ 

Α/Α ΕΙΔΗ με ΦΠΑ 6% ΤΙΜΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2020 
ΚΟΣΤΟΣ 

2020 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2021 
ΚΟΣΤΟΣ 

2021 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

1 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ 
ΧΕΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ dettol 

300 ml 

3,26 2 6,52 0 0 2 6,52 

 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ   

6,52 €   0 € ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ  6,52 € 

 

ΦΠΑ 6%   0,39 €   0 €  Φ.Π.Α. 6%  0,39 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ   6,91 €   0 €  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 6,91 € 

 Σύνολο χωρίς 
ΦΠΑ: 6,52 € 

 

ΦΠΑ 6% 0,39 € 

 

Γενικό Σύνολο 6,91 € 

 

Συγκεντρωτικός πίνακας Φορέα :  ΔΟΚΑΣ 

 
Έτος 2020 Έτος 2021 ΣΥΝΟΛΟ 

Καθαρό Ποσό 2.196,35€ 1.681,31€ 3.877,66€ 

ΦΠΑ 24% 341,90€ 403,51€ 745,41€ 

ΦΠΑ 6% 46,31€ 0€ 46,31€ 

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΚΑΣ 2.584,56€ 2.084,82€ 4.669,38€ 

 

Γ) ΦΟΡΕΑΣ: Α/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 

Είδη καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Σητείας, 
Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 6.809,89€ 

Α/Α ΕΙΔΗ με ΦΠΑ 24% ΤΙΜΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2020 
ΚΟΣΤΟΣ 

2020 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2021 
ΚΟΣΤΟΣ 

2021 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

1 WC ΜΠΛΟΚ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ 0,31 50 15,50 50 15,50 100 31,00 

2 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ 1,88 10 18,80 10 18,80 20 37,60 

3 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ 
ΤΥΠΟΥ ΒΙΑΚΑΛ 750ml 

1,83 10 18,30 10 18,30 20 36,60 

4 
ΚΑΛΑΘΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ 

1,42 10 14,20 5 7,10 15 21,30 

5 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΞΥΛΙΝΟ ΜΕ 
ΒΙΔΩΜΑ 

0,83 5 4,15 5 4,15 10 8,30 

6 

ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΔΩΜΑ 

0,75 20 15,00 10 7,50 30 22,50 

7 
ΚΟΥΒΑΣ ΟΒΑΛ+ ΣΤΙΦΤΗΣ 
ΚΟΜΠΛΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 15lt 

3,04 5 15,20 5 15,20 10 30,40 

8 
ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΒΕΝΤΕΞ 0,27X3 
m. 

1,96 10 19,60 10 19,60 20 39,20 
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9 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ 72ΤΜΧ 1,35 30 40,50 0 0,00 30 40,50 

10 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ 430ml 1,45 60 87,00 0 0,00 60 87,00 

11 
Σάκοι απορριμμάτων χύμα 
(60Χ80, 70Χ110, 

80Χ110,95Χ115) (κιλά)  

1,32 100 132,00 50 66,00 150 198,00 

12 
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΡΟΛΟ 52X75 
ΚΟΡΔΟΝΙ (10 σακ/ρολό) 

0,84 100 84,00 100 84,00 200 168,00 

13 
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 
45Χ50, ΡΟΛΟ 50τεμ. 

0,82 150 123,00 100 82,00 250 205,00 

14 
ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΗ ΒΙΔΩΤΗ 
ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ 

1,10 10 11,00 10 11,00 20 22,00 

15 
ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΗ ΑΠΛΗ 
ΒΙΔΩΤΗ ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ 

0,77 10 7,70 10 7,70 20 15,40 

16 
ΣΠΟΓΓΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  ΜΕ 
ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ 05 

0,22 30 6,60 20 4,40 50 11,00 

17 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 350 ΓΡ 
ΚΟΡΔΟΝΙ 

2,90 10 29,00 10 29,00 20 58,00 

18 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ 
ΚΟΡΔΟΝΙ ΒΙΔΩΤΗ 

1,61 10 16,10 10 16,10 20 32,20 

19 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΤΥΠΟΥ 
WETTEX ΒΙΔΩΤΗ 

1,39 10 13,90 10 13,90 20 27,80 

20 
ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
4 ΛΙΤ 

2,60 20 52,00 10 26,00 30 78,00 

21 
ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ ΜΕ 
ΑΝΤΛΙΑ 1000ML 

1,89 20 37,80 10 18,90 30 56,70 

22 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4 ΛΙΤ 2,83 20 56,60 10 28,30 30 84,90 

23 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 ΛΙΤ 3,09 30 92,70 10 30,90 40 123,60 

24 ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 450 ΓΡ. 0,43 50 21,50 20 8,60 70 30,10 

25 ΦΑΡΑΣΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 1,88 20 37,60 10 18,80 30 56,40 

26 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800ΓΡ. 2,02 150 303,00 100 202,00 250 505,00 

27 
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΙΟ 40 ΤΕΜ 

125γρ 
13,89 60 833,40 30 416,70 90 1250,10 

28 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (100 ΤΜΧ) 0,67 30 20,10 20 13,40 50 33,50 

29 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΡΟΛΟ 500ΓΡ 1,20 30 36,00 20 24,00 50 60,00 

  

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ 

  
2.162,25 

€ 
  

1.207,85 
€ 

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ  3.370,10 € 

  
ΦΠΑ 24%   518,94 €   289,88 €  Φ.Π.Α. 24%  808,82 € 

  
ΣΥΝΟΛΟ   

2.681,19 
€ 

  
1.497,73 

€ 
 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 4.178,92 € 

  
  

      

Α/Α ΕΙΔΗ με ΦΠΑ 6% ΤΙΜΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2020 
ΚΟΣΤΟΣ 

2020 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2021 
ΚΟΣΤΟΣ 

2021 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

1 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΑΣΠΡΑ S,M,L 100TEM 

5,63 15 84,45 0 0,00 15 84,45 

2 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, 
ΜΠΛΕ ΣΚΛΗΡΑ ΧΩΡΙΣ 

ΠΟΥΔΡΑ, S.M,L ,100 ΤΕΜ 

7,20 40 288,00 0 0,00 40 288,00 

3 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 ΛΙΤ 3,55 140 497,00 0 0,00 140 497,00 

4 
ΥΓΡΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 
500ml 

7,97 130 1036,10 0 0,00 130 1036,10 
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5 
ΧΛΩΡΙΝΗ  ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ 
1250ml 

1,54 20 30,80 0 0,00 20 30,80 

6 ΧΛΩΡΙΝΗ 2 ΛΙΤ. ΚΛΑΣΣΙΚΗ 1,20 30 36,00 0 0,00 30 36,00 

7 
ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4 

ΛΙΤΡΩΝ 
3,55 30 106,50 0 0,00 30 106,50 

8 ΧΛΩΡΙΟ 4 ΚΙΛΟ 1,91 20 38,20 0 0,00 20 38,20 

9 
ΧΛΩΡΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΣΥΠΤΙΚΕΣ 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 ΛΙΤΡΑ 12,50 

10 125,00 0 0,00 10 125,00 

10 
ΧΛΩΡΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΣΥΠΤΙΚΕΣ 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 ΛΙΤΡΑ 
ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ 20,00 

12 240,00 0 0,00 12 240,00 

  

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ 

  
2.482,05 

€ 
  0,00 € ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ  2.482,05 € 

  
ΦΠΑ 6%   148,92 €   0,00 €  Φ.Π.Α. 6%  148,92 € 

  
ΣΥΝΟΛΟ   

2.630,97 
€ 

  0,00 €  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 2.630,97 € 

  
  

      

  
  

    

Σύνολο χωρίς 
ΦΠΑ: 

5.852,15 
€ 

  
  

    
ΦΠΑ 24% 808,82 € 

  
  

    
ΦΠΑ 6% 148,92 € 

  
  

    Γενικό Σύνολο 
6.809,89 

€ 

Συγκεντρωτικός πίνακας Φορέα : Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Σητείας 

 
Έτος 2020 Έτος 2021 ΣΥΝΟΛΟ 

Καθαρό Ποσό 4.644,30€ 1.207,85€ 5.852,15€ 

ΦΠΑ 24% 518,94€ 289,88€ 808,82€ 

ΦΠΑ 6% 148,92€ 0€ 148,92€ 

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ Α/θμια Σχ.Επιτροπή  5.312,16€ 1.497,73€ 6.809,89€ 

 

 

Δ) ΦΟΡΕΑΣ: Β/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 

Είδη καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Σητείας, 
Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 6.309,19€ 

Β’ ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α/Α ΕΙΔΗ με ΦΠΑ 24% ΤΙΜΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2020 
ΚΟΣΤΟΣ 

2020 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2021 
ΚΟΣΤΟΣ 

2021 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

1 WC ΜΠΛΟΚ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ 0,31 8 2,48 15 4,65 23 7,13 

2 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΖΕΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 

750ml (Παπί)  
0,95 3 2,85 5 4,75 8 7,60 

3 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ 1,88 2 3,76 4 7,52 6 11,28 

4 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΒΙΑΚΑΛ 
750ml 

1,83 4 7,32 7 12,81 11 20,13 

5 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΛΑΝΙΑ 750ML 6,13 5 30,65 8 49,04 13 79,69 

6 ΚΑΛΑΘΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1,42 5 7,10 15 21,30 20 28,40 
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7 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 

3,25 1 3,25 1 3,25 2 6,50 

8 ΚΟΝΤΑΡΙ ΞΥΛΙΝΟ ΜΕ ΒΙΔΩΜΑ 0,83 3 2,49 5 4,15 8 6,64 

9 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕ 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΔΩΜΑ 
0,75 6 4,50 12 9,00 18 13,50 

10 
ΚΟΥΒΑΣ ΟΒΑΛ+ ΣΤΙΦΤΗΣ ΚΟΜΠΛΕ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 15lt 

3,04 2 6,08 5 15,20 7 21,28 

11 ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΒΕΝΤΕΞ 0,27X3 m. 1,96 2 3,92 5 9,80 7 13,72 

12 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ 72ΤΜΧ 1,35 2 2,70 0 0,00 2 2,70 

13 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ 430ml 1,45 9 13,05 0 0,00 9 13,05 

14 ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΚΟΜΠΛΕ 11,40 2 22,80 2 22,80 4 45,60 

15 ΠΙΑΤΑ ΒΑΘΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚ. 50ΤΜΧ 3,08 4 12,32 7 21,56 11 33,88 

16 ΠΟΤΗΡΙ ΝΕΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Χ 50 ΤΕΜ 0,55 5 2,75 12 6,60 17 9,35 

17 
ΠΟΤΗΡΙ ΣΦΗΝΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΚ. 

36ΤΜΧ 
1,15 2 2,30 2 2,30 4 4,60 

18 

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΧΥΜΑ,(60Χ80,70Χ100,80Χ110,95Χ115) 
(Κιλά) 

1,32 60 79,20 171 225,72 231 304,92 

19 
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΡΟΛΟ 52X75 ΚΟΡΔΟΝΙ (10 
σακ/ρολό) 

0,84 15 12,60 35 29,40 50 42,00 

20 
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 45Χ50, ΡΟΛΟ 

50τεμ. 
0,82 60 49,20 130 106,60 190 155,80 

21 ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  συσκ.  1KG 1,89 3 5,67 7 13,23 10 18,90 

22 ΣΚΟΥΠΑ ΒΕΝΤΑΛΙΑ 1,44 15 21,60 25 36,00 40 57,60 

23 ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΗ ΒΙΔΩΤΗ ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ 1,10 7 7,70 14 15,40 21 23,10 

24 
ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΗ ΑΠΛΗ ΒΙΔΩΤΗ ΧΩΡΙΣ 
ΚΟΝΤΑΡΙ 

0,77 2 1,54 4 3,08 6 4,62 

25 ΣΚΟΥΠΑ ΣΚΛΗΡΗ 2,33 1 2,33 0 0,00 1 2,33 

26 
ΣΚΟΥΦΑΚΙ ΜΠΛΕ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΣΥΣΚ. 100ΤΜΧ 
4,15 2 8,30 0 0,00 2 8,30 

27 ΣΠΟΓΓΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ 05 0,22 10 2,20 25 5,50 35 7,70 

28 ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 0,24 5 1,20 12 2,88 17 4,08 

29 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ 

ΛΑΒΗ 
1,81 8 14,48 18 32,58 26 47,06 

30 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 350 

ΓΡ ΚΟΡΔΟΝΙ 
2,90 2 5,80 3 8,70 5 14,50 

31 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΒΙΔΩΤΗ 1,61 4 6,44 8 12,88 12 19,32 

32 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΤΥΠΟΥ WETTEX 
ΒΙΔΩΤΗ 

1,39 14 19,46 30 41,70 44 61,16 

33 ΤΣΑΝΤΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΑΠΛΕΣ (ΚΙΛΑ) 2,35 10 23,50 30 70,50 40 94,00 

34 ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4 ΛΙΤ 2,60 12 31,20 36 93,60 48 124,80 

35 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 1000ML 1,89 20 37,80 36 68,04 56 105,84 

36 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4 ΛΙΤ 2,83 2 5,66 2 5,66 4 11,32 

37 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 ΛΙΤ 3,09 5 15,45 15 46,35 20 61,80 

38 ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 450 ΓΡ. 0,43 17 7,31 35 15,05 52 22,36 

39 ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ  1,70 14 23,80 30 51,00 44 74,80 

40 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800ΓΡ. 2,02 150 303,00 230 464,60 380 767,60 

41 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΙΟ 40 ΤΕΜ 125γρ 13,89 15 208,35 36 500,04 51 708,39 

42 
ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ στρογγυλή 500 γρ. σε 
συσκ. των 12 τμχ.  

14,17 12 170,04 24 340,08 36 510,12 
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43 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΡΟΛΟ 60Μ 7,50 1 7,50 0 0,00 1 7,50 

44 ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΡΟΛΟ 250Μ Χ 45CM 6,00 1 6,00 0 0,00 1 6,00 

45 ΛΑΔΟΚΟΛΕΣ ΡΟΛΟ 50Χ50 5,00 1 5,00 1 5,00 2 10,00 

    
ΚΑΘΑΡΟ 

ΠΟΣΟ 
  1.212,65 €   2.388,32 € ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ  3.600,97 € 

    
ΦΠΑ 
24% 

  291,04 €   573,20 €  Φ.Π.Α. 24%  864,23 € 

    ΣΥΝΟΛΟ   1.503,69 €   2.961,52 €  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 4.465,20 € 

  
  

      
Α/Α ΕΙΔΗ με ΦΠΑ 6% ΤΙΜΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
2020 

ΚΟΣΤΟΣ 
2020 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
2021 

ΚΟΣΤΟΣ 
2021 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

1 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΓΚΩΝ ΤΥΠΟΥ dettol 

500 ml 
3,13 6 18,78 0 0,00 6 18,78 

2 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ dettol 
300 ml 

3,26 6 19,56 0 0,00 6 19,56 

3 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΣΠΡΑ S,M,L 
100TEM 

5,63 4 22,52 0 0,00 4 22,52 

4 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΠΛΕ ΣΚΛΗΡΑ 
ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ, S.M,L ,100 ΤΕΜ 

7,20 34 244,80 0 0,00 34 244,80 

5 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 ΛΙΤ 3,55 28 99,40 0 0,00 28 99,40 

6 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 500ML 1,16 25 29,00 0 0,00 25 29,00 

7 ΥΓΡΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 500ml 7,97 107 852,79 0 0,00 107 852,79 

8 ΧΛΩΡΙΝΗ  ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ 1250ml 1,54 230 354,20 0 0,00 230 354,20 

9 ΧΛΩΡΙΝΗ 2 ΛΙΤ. ΚΛΑΣΣΙΚΗ 1,20 10 12,00 0 0,00 10 12,00 

10 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4 ΛΙΤΡΩΝ 3,55 19 67,45 0 0,00 19 67,45 

11 ΧΛΩΡΙΟ  ΣΕ ΣΠΡΕΪ 750ML 1,72 10 17,20 0 0,00 10 17,20 

12 ΧΛΩΡΙΟ 4 ΚΙΛΟ 1,91 1 1,91 0 0,00 1 1,91 

  

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ 

  1.739,61 €   0,00 € ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ  1.739,61 € 

  
ΦΠΑ 6%   104,38 €   0,00 €  Φ.Π.Α. 6%  104,38 € 

  
ΣΥΝΟΛΟ   1.843,99 €   0,00 €  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 1.843,99 € 

 
    

    

Σύνολο 
χωρίς ΦΠΑ: 5.340,58 € 

  
  

    
ΦΠΑ 24% 864,23 € 

  
  

    
ΦΠΑ 6% 104,38 € 

 
    

    

Γενικό 
Σύνολο 6.309,19 € 

 

Συγκεντρωτικός πίνακας Φορέα: Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Σητείας 

 
Έτος 2020 Έτος 2021 ΣΥΝΟΛΟ 

Καθαρό Ποσό 2.952,26€ 2.388,32€ 5.340,58€ 

ΦΠΑ 24% 291,03€ 573,20€ 864,23€ 

ΦΠΑ 6% 104,38€ 0€ 104,38€ 

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ B/θμια Σχ. Επιτροπή 3.347,67€ 2.961,52€ 6.309,19€ 
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Ε) ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ 

Είδη καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας, Κ.Α.Ε. 10-
6634  Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 348,56€ 

Α/Α ΕΙΔΗ με ΦΠΑ 24% ΤΙΜΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2020 
ΚΟΣΤΟΣ 

2020 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2021 
ΚΟΣΤΟΣ 

2021 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

1 

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΧΥΜΑ,(60Χ80,70Χ100,80Χ110,95Χ115) 
(Κιλά) 

1,32 80 105,6 20 26,40 100 132,00 

2 
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΡΟΛΟ 52X75 ΚΟΡΔΟΝΙ (10 
σακ/ρολό) 

0,84 70 58,8 56 47,04 126 105,84 

3 
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 45Χ50, ΡΟΛΟ 
50τεμ. 

0,82 8 6,56 5 4,10 13 10,66 

4 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΙΟ 40 ΤΕΜ 125γρ 13,89 2 27,78 0 0,00 2 27,78 

    
ΚΑΘΑΡΟ 

ΠΟΣΟ 
  198,74 €   77,54 € 

ΓΕΝ. 
ΣΥΝΟΛΟ  

276,28 € 

    ΦΠΑ 24%   47,70 €   18,61 €  Φ.Π.Α. 24%  66,31 € 

    ΣΥΝΟΛΟ   246,44 €   96,15 € 
 ΓΕΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ 
342,59 € 

Α/Α ΕΙΔΗ με ΦΠΑ 6% ΤΙΜΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2020 
ΚΟΣΤΟΣ 

2020 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2021 
ΚΟΣΤΟΣ 

2021 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

1 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΣΠΡΑ S,M,L 
100TEM 

5,63 1 5,63 0 0,00 1 5,63 

  

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ 

  5,63 €   0,00 € 
ΓΕΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ  
5,63 € 

  
ΦΠΑ 6%   0,34 €   0,00 €  Φ.Π.Α. 6%  0,34 € 

  
ΣΥΝΟΛΟ   5,97 €   0,00 € 

 ΓΕΝ. 
ΣΥΝΟΛΟ 

5,97 € 

  
  

    

Σύνολο 
χωρίς 
ΦΠΑ: 281,91 € 

  
  

    
ΦΠΑ 24% 66,31 € 

  
  

    
ΦΠΑ 6% 0,34 € 

  
  

    

Γενικό 
Σύνολο 348,56 € 

 

Συγκεντρωτικός πίνακας Φορέα : Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας 

 
Έτος 2020 Έτος 2021 ΣΥΝΟΛΟ 

Καθαρό Ποσό 204,37€ 77,54€ 281,91€ 

ΦΠΑ 24% 47,70€ 18,61€ 66,31€ 

ΦΠΑ 6% 0,34€ 0€ 0,34€ 

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ Δημ. Λιμενικό Ταμείο 
Σητείας 

252,41€ 96,15€ 
348,56€ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ  

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ :                  

Αρ. Μελέτης: 

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  

 

 

Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας  

& Ευπρεπισμού Υπηρεσιών Δήμου 

Σητείας & των Νομικών του Προσώπων 

έτους 2020-2021 

Ιδ. Πόροι Φορέων 

30/07-05-2020 

 3681/16-6-2020 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να δηλώσουν με την τεχνική προσφορά τους την  εμπορική ονομασία των 

προσφερόμενων ειδών καθώς και το μέγεθος της συσκευασίας ανάλογα με το προσφερόμενο είδος 

(βάρος, αριθμός τεμαχίων, λίτρα, μέτρο). 

Όλα τα προς προμήθεια είδη θα καλύπτουν τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

Η παραγωγή, σύνθεση και σήμανση τους θα είναι σύμφωνη με τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

της Ελληνικής Κυβέρνησης και η πώληση αυτών να επιτρέπεται χωρίς κανένα περιορισμό σε όλες τις 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα φέρουν σήμανση CE και ετικέτες σύμφωνα με τα απαιτούμενα στους 

Ευρωπαϊκούς κανονισμούς. (Θα είναι εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές). 

Α) Για τα κρεμοσάπουνα ειδικά θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα : 

1. Η οδηγία 76/768/ΕΟΚ, μετά των τροποποιήσεων και τη προσαρμογή της σύμφωνα με την ΟΔ 93/35 

/EEC (ΦΕΚ 352/Β/18-3-2005). 

Β) Για τα απορρυπαντικά ειδικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

και συγκεκριμένα να ισχύουν τα ακόλουθα: 

1. Κανονισμός (ΕΚ) 648/2004 και Κανονισμός (ΕΚ) 1907/2006 σχετικά με τα απορρυπαντικά (EE L 

104/8.4.2004 και L 168/21.6.2006 αντίστοιχα) και οι τροποποιήσεις του. 

2. KYA 381/2005 «Ορισμός αρμόδιας Εθνικής Αρχής και καθορισμός μέτρων ελέγχου, τελώνκαι κυρώσεων 

για την εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα 

απορρυπαντικά» (ΦΕΚ 539/Β/2-5-2006). 

3. Νομοθεσία σχετικά με την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων ουσιών και μειγμάτων 
(Καν. ΕΚ 1272/2008, και οδηγία 1999/45/ΕΚ όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν) . Η οδηγία 1999/45/ΕΚ 

έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό Δίκαιο με την Υπουργική Απόφαση 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19.9.2002) 

4. K.Y.A 1233/91 και 172/92 (ΦΕΚ 277/Β/20.4.1992), ως ισχύει .  

Ακόμη για τα απορρυπαντικά να ισχύουν τα παρακάτω: 

- Να έχουν καλή ικανότητα διαβροχής και διείσδυσης. 

- Να απομακρύνουν τη ρύπανση από τις επιφάνειες και να τη διατηρούν σε μορφή 

αιωρήματος ή διαλύματος. 

- Να χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες αραιώσεις και θερμοκρασίες που προτείνονται απότον 

κατασκευαστή. 
- Να μην οξειδώνουν ή διαβρώνουν τον εξοπλισμό 

- Να μην είναι τοξικά και να μην προκαλούν ερεθισμούς στα μάτια και στο δέρμα. 

- Να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον. 

- Να μην επιτρέπουν στο σκληρό νερό να σχηματίζει αποθέσεις αλάτων. 
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- Να διαλύονται καλά και εύκολα στο νερό. 

- Να ξεπλένονται εύκολα και να μην αφήνουν υπολείμματα. 

- Να μην αναδύουν δυσάρεστες οσμές και να μην είναι επιβλαβή για την υγεία του 

προσωπικού και των επισκεπτών. 

- Να είναι σφραγισμένα και να φέρουν ετικέτα αναγνώρισης, να φέρουν ετικέτα στα Ελληνικά ή και 

στα Ελληνικά όπου θα αναγράφονται η φράση ‘’μακριά από παιδιά’’, το τηλέφωνο του Κέντρου 

Δηλητηριάσεων και ο υπεύθυνος για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά 

- Να έχουν βιοδιασπασιμότητα τουλάχιστον 90% . 

- Το υλικό συσκευασίας των απορρυπαντικών –καθαριστικών να είναι φιλικό προς το 

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

φράσεις κινδύνου και τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης. 

- Να δίνονται οδηγίες χρήσης και προφύλαξης.  

- Στην περίπτωση που ταξινομούνται ή επισημαίνονται ως διαβρωτικά, να έχουν πώμα ασφαλείας 

και ανάγλυφη επισήμανση κινδύνου. 

 

Γ)Tα είδη που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα θα πρέπει να πληρούν όλες τις 

προδιαγραφές που ορίζει ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών (Άρθρα 21-28 "Υλικά και Αντικείμενα που 

προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα"). 

Όλα τα προϊόντα να είναι ασφαλή , σύμφωνα με την οδηγία 91/155/ΕΕ της Επιτροπής της 5ηςΜαρτίου 
1991 “περί προσδιορισμού και καθορισμού των λεπτομερών κανόνων για το σύστημα της ειδικής 

πληροφόρησης σχετικά με τα επικίνδυνα παρασκευάσματα κατ΄εφαρμογή του άρθρου 10 της οδηγίας 

88/379/ΕΟΚ “ όπως τροποποιήθηκε από την 1993/112/ΕΚ και αργότερα από την 2001/58/ΕΚ. 

 

Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται η εμπορική ονομασία των προσφερόμενων ειδών και 

να δηλώνεται το μέγεθος της συσκευασίας ανάλογα με το προσφερόμενο είδος (βάρος, αριθμός 

τεμαχίων, λίτρα, μέτρο). 

Μαζί με την τεχνική προσφορά θα πρέπει να προσκομιστούν :  

• Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας που αφορά στα χημικά προϊόντα (απορρυπαντικά και 
καθαριστικά/απολυμαντικά), σύμφωνα με τους Κανονισμούς ΕΕ 2015/830 ,1272/2008 και 

453/2010/Ε ,και να είναι πιστοποιημένα κατά CE (όπου απαιτείται ,σύμφωνα με τη τεχνική 

μελέτη). 

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι :  

1) Η ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία των ανωτέρω προϊόντων είναι σύμφωνες με τον 

κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 όπως ισχύει. 

2) Το ή τα ΔΔΑ των ανωτέρω προϊόντων  είναι επικαιροποιημένο και σύμφωνο με τον Κανονισμό 

REACH (1907/2006/EK) και τον κανονισμό (ΕΕ) υπ΄αριθμ. 2015/830, όπως ισχύουν. 
3) Έχει κατατεθεί αίτηση καταχώρησης των ανωτέρω προϊόντων στο Εθνικό Μητρώο Χημικών 

Προϊόντων (ΕΜΧΠ) ,εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού CLP 

(Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ), όπως ισχύει.  

• Η έγκριση (άδεια κυκλοφορίας) από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) για τα  είδη με 

απολυμαντικές αντισηπτικές ιδιότητες.  

• Υπεύθυνη δήλωση ότι η τιμή της προσφοράς του θα περιλαμβάνει την μεταφορά και την 

παράδοση των ειδών σε εγκαταστάσεις του Δήμου Σητείας και των Νομικών του Προσώπων. 

• Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα είδη πληρούν όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την 
ελληνική νομοθεσία, καθώς και ότι προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια και 

επιχειρήσεις. 

Δ) Εφόσον ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι:  

α)Παραγωγός συσκευασιών  κατά την έννοια της παρ.1 & 2 του άρθρου 4Β του Ν. 4496/2017  (δηλαδή 

συσκευάζουν προϊόντα ή αναθέτουν σε τρίτο τη συσκευασία προϊόντων, με σκοπό να τα διαθέσουν στην 
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ελληνική αγορά, εκτός της συσκευασίας σε πλαστικές σακούλες μεταφοράς, εισάγουν συσκευασμένα 

προϊόντα με σκοπό τη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά κλπ),  θα πρέπει να προσκομίσει στο πλαίσιο της 

τεχνικής του προσφοράς υπεύθυνη δήλωση,  στην οποία θα δηλώνει την ιδιότητα του αυτή, καθώς και ότι 

κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης θα τηρεί τις υποχρεώσεις των 

παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β  του Ν. 4496/2017  (δηλαδή να  οργανώνουν και να λειτουργούν 

ΑΣΕΔ ή να συμμετέχουν σε ΣΣΕΔ καθώς και να είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών 

Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων ΕΜΠΑ) 

β)Διακινητής συσκευασμένων προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν. 4496/2017, θα πρέπει 

να προσκομίσει στο πλαίσιο της τεχνικής του προσφοράς υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνει την 

ιδιότητα του αυτή, καθώς και ότι τα είδη τα οποία θα προμηθεύσει θα προέρχονται από παραγωγό που 
είναι εγγεγραμμένος στο ΕΜΠΑ κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης  

της. 

Η τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου 

δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) με τη προσκόμιση 

του πιστοποιητικό εγγραφής του παραγωγού στο Ε.Μ.ΠΑ., που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του 

Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 και αποτελεί προϋπόθεση για την 

υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου 

παραγωγού. 

1. WC μπλοκ, όξινο καθαριστικό και αρωματικό λεκάνης. Να φέρει σήμανση CE.  

2. Απολυμαντικό πάγκων τύπου Dettol, σε συσκευασία 500ml, Απολυμαντικό εξουδετερώνει το 
99,9% των μικροβίων, των ιών και βακτηριδίων, να διαθέτει έγκριση (άδεια κυκλοφορίας) από τον 

Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).   

3. Απολυμαντικό τζελ τουαλέτας  wc (παπί) κατάλληλο για επιφάνειες εμαγιέ σε συσκευασία 750 ml. 

Να φέρει σήμανση CE. 

4. Απολυμαντικό χεριών τύπου dettol 300 ml. Ήπιο αντισηπτικό βοηθά με δραστικό τρόπο στη 

μείωση των ιών που μεταδίδονται κυρίως μέσω των xεριών, να διαθέτει έγκριση (άδεια 

κυκλοφορίας) από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) 

5. Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων υγρό. Να μην έχει χρώμα λευκό ή γαλακτούχο ώστε να μην 

συγχέεται με άλλα απορρυπαντικά. Να έχει ουδέτερη οσμή με ειδική σύνθεση για να βοηθά τον 

καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής (τσάι , λίπη, αίμα, καφές, αυγό, κτλ).Να χρειάζεται διάλυση 
ανάλογα με την σκληρότητα του νερού. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως. Να δίνονται οδηγίες 

ασφάλειας. Να διατίθενται σε συσκευασία οικονομική των 4 λίτρων. Να φέρει σήμανση CE. 

6. Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων. Το απορρυπαντικό θα είναι ρυθμιζόμενου αφρισμού, ώστε 

κατά την εργασία δεν θα παρατηρείται αφρισμός που θα παρεμποδίζει την λειτουργία του 

πλυσίματος, ούτε θα θέτει σε κίνδυνο τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του πλυντηρίου. Τα 

απορρυπαντικά να είναι φιλικά με το περιβάλλον. Να διατίθενται σε συσκευασία οικονομική των 

3 λίτρων.  

7. Γάντια ελαστικά μιας χρήσης λευκά. Πεδίο χρήσης για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή 

μικροοργανισμών. Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cm Κατασκευή από νιτρίλιο. Δεν έχουν 

σημασία οι μηχανικές αντοχές. Να διατίθενται σε συσκευασία κουτιά ανά 100 . Να φέρει σήμανση 
CE . 

8. Γάντια LATEX  μιας χρήσης χρώματος μπλε με ενισχυμένη επένδυση για μεγαλύτερες αντοχές σε 

συσκευασία κουτί 100 τεμ. Χωρίς πούδρα. 

9. Γυαλιστικό επίπλων σε μορφή κρέμας κατάλληλο για όλα τα είδη επίπλων. Να φέρει σήμανση CE. 

10. Γυαλιστικό πλυντηρίου πιάτων .Να αφαιρεί τα άλατα από πλυντήρια  πιάτων. Να διατίθενται σε 

συσκευασία οικονομική των 4 λίτρων. 

11. Εντομοκτόνο, να περιλαμβάνει οδηγίες ασφάλειας και χρήσης και να είναι κατά προτίμηση 

οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο ,να διατίθεται σε εύχρηστη και ασφαλή συσκευασία 300 

ml, να πληροί τις οδηγίες και τις προδιαγραφές της Ε.Ε για τη χρήση που προορίζεται (εσωτερικού 
χώρου). 
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12. Καθαριστικό αλάτων ,καθαριστικό ειδών μπάνιου για άλατα (βάνες- μπαταρίες) & ανοξείδωτες 

επιφάνειες τύπου Βιακάλ ή παρόμοιο. Να φέρει σήμανση CE. Να διατίθενται σε συσκευασία των 

500 ml. 

13. Καθαριστικό για μελάνια 800ml, ειδικό καθαριστικό για λεκέδες από μελάνι.  

14. Καλάθι γραφείου πλαστικό για απορρίμματα ανοικτό. 

15. Κοντάρι αλουμινίου επαγγελματικής σφουγγαρίστρας, με λαβές από αφρολέξ στην μέση , 

διαστάσεων 1,20cm X 0,28 cm. 

16. Κοντάρι σκούπας ξύλινο με βίδωμα και μεταλλικό με πλαστική επένδυση και βίδωμα.  

17. Καρότσι μονό για σφουγγάρισμα με πρέσα και κάδο 31 L, να διαθέτει μεταλλικούς ανθεκτικούς 

τροχούς. Να αναγράφεται η προέλευση. 
18. Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός με χερούλι για την μεταφορά του και αποσπώμενο εξάρτημα 

για το στύψιμο της σφουγγαρίστρας 15lt. 

19. Κουλούρα απορροφητική πετσέτα καθαρισμού σε ρολό 0,27x3 μ ( τύπου wettex ή παρόμοιο). 

Υψηλή απορροφητικότητα και γρήγορο στέγνωμα. 

20. Κρεμοσάπουνο χεριών υγρό παχύρευστο διάλυμα αποτελούμενο από συστατικά sodiumchloride, 

θειικό άλας νατρίου, γλυκόλη distearate ,cocoamide DEA, DMDM hydrantoin, Συσκευασία 

οικονομική των 4 λίτρων.  

21. Κρεμοσάπουνο με αντλία 500ml, με άρωμα με ουδέτερο PH για το δέρμα, χωρίς αλλεργιογόνα στο 

άρωμα.  

22. Μαλακτικό ρούχων υγρό, για την προστασία των ρούχων από τη σκληρότητα του νερού, να έχει 
έγκριση από το Γενικό Χημείο του Κράτους, να προσφέρεται σε συσκευασία 4 λίτρων. Να φέρει 

σήμανση CE.  

23. Μωρομάντηλα συσκ. 72 τεμ - (μιας χρήσεως)  προορίζονται για τα βρέφη, που φιλοξενούνται 

στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δ.Ο.Κ.Α..Σ. , από υλικό αρίστης ποιότητας, ευρέως 

κυκλοφορούντα στην αγορά και άρα αποδεδειγμένης ικανότητας και καταλληλότητας χρήσης. Θα 

είναι υποαλλεργικά 100%, με ουδέτερο PH, χωρίς οινόπνευμα για να μην προκαλεί ερεθισμούς.   

24. Οινόπνευμα μπλε σε συσκευασία των  430 ml. 

25. Παρκετέζα κομπλέ, με μικροίνες υψηλής πυκνότητας και με ειδική ύφανση ώστε να μαγνητίζει τη 

σκόνη και να φυλακίζει τη βρωμιά, χαρίζοντας αστραφτερή καθαριότητα χωρίς θαμπάδες και ίχνη 

, διαστάσεων 60cm περίπου και τηλεσκοπικό μηχανισμό. 
26. Πιγκάλ τουαλέτας πλαστικό κλειστό.  

27. Πιάτα βαθιά πλαστικά , μίας χρήσης, κατάλληλα για τρόφιμα, μη τοξικά, συσκευασία 50τμχ.  

28. Ποτήρια πλαστικά νερού μεγάλα, PET ,130 ml, κατάλληλο για τρόφιμα, μη τοξικό, σε συσκευασία 

των 50τμχ. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται όλα τα παραπάνω στοιχεία και η 

προέλευση. 

29. Ποτήρι σφηνάκι πλαστικό, PET, κατάλληλο για τρόφιμα, μη τοξικό, σε συσκευασία 36τμχ.  

30. Ποδόμακτρο εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου, διαστάσεων 60 x 90. 

31. Σάκοι μαύροι απορριμμάτων,  ΗDPE, εγκεκριμένο από όλα τα ινστιτούτα καταναλωτών Ευρώπης, 

διαστάσεων 60χ80, 70χ100, 80χ110, 95χ115 , μαύροι, σκληροί, μεγάλης αντοχής, διάθεση σε κιλά 

με στεγανότητα τέτοια που να εξασφαλίζει πλήρως την χρήση για την οποία προορίζονται. 
32. Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης (μεσαίες) ενδεικτικών διαστάσεων 52 Χ 75 εκ, με κορδόνι 

σε πακέτα των 10 τεμαχίων. 

33. Σακούλα απορριμμάτων γραφείου- τουαλέτας σε συσκευασία ρολό των 100 τεμαχίων διαστάσεων 

45Χ50 εκ. σε διάφορα χρώματα. 

34. Σκόνη καθαρισμού συσκ. 1κ, σκόνη που να διαλύεται εύκολα και πλήρως, να εξασφαλίζει 

καθαριότητα, να περιέχει ενεργά τασιενεργά συστατικά βιοδιασπώμενα ώστε να μην επιβαρύνει 

το περιβάλλον, να μην περιέχει βόριο και φωσφορικά.  

35. Σκούπα βεντάλια, Σκούπες μονές ενισχυμένες με τρίχα περίπου 7εκ. 4 σειρών / τεμ.  

36. Σκούπες διπλές, χωρίς κοντάρι μεγάλης διάρκειας, αντοχής. 
37. Σκούπα σκληρή, με σκληρή τρίχα, κατάλληλη για σκούπισμα σε εξωτερικούς χώρους, μεγάλης 

αντοχής.  

38. Σκούπες χόρτου με κοντάρι, κατασκευασμένες από καλής ποιότητας κατάλληλο υλικό.  
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39. Σκουφάκι μπλε για εργαστήρι μαγειρικής. Είναι ο σκούφος εργασίας ο οποίος προστατεύει τα 

φαγητά από την τριχόπτωση. Θα πρέπει να είναι μίας χρήσης και να φέρει το σήμα πιστοποίησης 

CE. Το πακέτο περιέχει 100 τεμάχια. 

40. Σπόγγοι καθαρισμού πιάτων Νο 5 εξαιρετικής αντοχής που να μην αφήνει ίχνη υλικού κατά την 

χρήση του με σύρμα στην μία όψη. 

41. Συρματάκια κουζίνας. Να είναι εξαιρετικής αντοχής. Να μην αφήνουν ίχνη υλικού κατά την χρήση 

τους. Διαστάσεις: 10 Χ 16 cm και Διαστάσεις 8χ12cm. 

42. Σύστημα ξεσκονίσματος με λαβή, ξεσκονόπανο (τύπου φτερού) με χειρολαβή.  

43. Σφουγγαρίστρα επαγγελματική αντιβακτηριδιακή , κατασκευασμένη από πρωτογενή νήματα, με 

εξαιρετική αντοχή στο αλκαλικά και όξινα καθαριστικά, να μην αφήνει χνούδι κατά τη χρήσης της 
και να έχει μεγάλη απορροφητικότητα, βάρους περίπου 350 γρ.. θα πρέπει να εφαρμόζουν 

απόλυτα με το κοντάρι που έχει επιλεγεί. 

44. Σφουγγαρίστρες οικιακής χρήσης απλές με κορδόνι και τύπου wettex . Θα πρέπει να εφαρμόζουν 

απόλυτα με το κοντάρι που έχει επιλεγεί. 

45. Τσάντες νάϋλον απλές, 30Χ50 cm βάρους 35 γρ. περίπου, με πιέτα.  

46. Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε μορφή συσκευασίας 500ml. Ήπιο αντισηπτικό βοηθά με 

δραστικό τρόπο στη μείωση των ιών που μεταδίδονται κυρίως μέσω των xεριών, να διαθέτει 

έγκριση (άδεια κυκλοφορίας) από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).   

47. Yγρό γενικής χρήσης, θα περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5%, φωσφορικά άλατα 

5 - 15 % . Να έχει ευχάριστη και διακριτική οσμή. Να διατίθεται σε συσκευασία οικονομική των 
4λίτρων.  

48. Υγρό τζαμιών κατάλληλο για όλες τις γυάλινες επιφάνειες που πλένονται, όπως τζάμια, βιτρίνες , 

παράθυρα, παρμπρίζ και τζάμια αυτοκινήτων κ.λ.π. Να απομακρύνει σκόνη , λεκέδες, στίγματα 

και δαχτυλιές. Να μην αφήνει ίχνη, θαμπάδες και υπολείμματα. Συσκευασία σε πλαστική φιάλη με 

αρ. Αδείας κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Να διατίθεται σε 

συσκευασία των 4 lt και σε συσκευασία με αντλία 1000ml . Να φέρει σήμανση CE.  Να περιέχει 

επιφανειοδραστικά 0,3-0,5%.Να περιέχει οργανικό διαλύτη ( εκ του οποίου τουλάχιστον αλκοόλη) 

min 6%.  

49. Υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι. Να περιέχει ανιονικάεπιφανειοδραστικάmin 16%,να περιέχει 

μη ιονικά min 2%,να περιέχει NaOHmin 8%,Να έχει pH υδατικού διαλύματος 1% , 6-8,ειδική 
σύνθεση για να βοήθα τον καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής (τσάι , λίπη, αίμα, καφές, αυγό, κτλ. Να 

διατίθεται σε συσκευασία των 4 λίτρων. Να φέρει σήμανση CE . 

50. Υδροχλωρικό οξύ σε συσκευασία των 450 γρ. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως. Να δίνονται οδηγίες 

ασφάλειας. Να φέρει σήμανση CE.  

51. Υποσέντονα 60χ90 εκ (μιας χρήσεως)  προορίζονται για τα βρέφη, που φιλοξενούνται στους 

Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δ.Ο.Κ.Α..Σ. , συσκευασία των 30 τεμαχίων, θα περιέχει 

υποσέντονα από υλικό αρίστης ποιότητας, ευρέως κυκλοφορούντα στην αγορά και άρα 

αποδεδειγμένης ικανότητας και καταλληλότητας χρήσης.  

52. Φαράσι συλλογής απορριμμάτων μεταλλικό απλό και μεταλλικό με εργονομικό βραχίονα . 

53. Φαράσι ορθοστατικό με λάστιχο, πλαστικό με ανθεκτικό λάστιχο στο άκρο του με ενσωματωμένο 
εργονομικό κοντάρι, μεγάλης αντοχής.  

54. Χαρτί τύπου βιομηχανικό με βάρος τεμ 4,5 κιλών, από λευκασμένο χημικό πολτό 100%(με 

απόκλιση +/-10%) Συσκευασία σε πλαστικό περίβλημα. 

55. Χαρτί λευκό κουζίνας σε ρολό, απορροφητικό επαγγελματική συσκευασία βάρους περίπου 800 γρ 

/ ρολό , από λευκασμένο χημικό πολτό 100%(με απόκλιση +/-10%) Συσκευασία σε πλαστικό 

περίβλημα. 

56. Χαρτί υγείας απορροφητικό σε ρολό, απαλό ποιότητας Α, χρώματος λευκό, βάρους τουλάχιστον 

περίπου 125 γρ /ρολό (σε συσκευασίες των 40 τεμ.) 

57. Χαρτοπετσέτα σε συσκ. 40τμχ και μεμενωμένη. Από λευκασμένο πρωτογενή χημικό πολτό 90% και 
μηχανικό 10% (με απόκλιση +/- 10%). Διάσταση: 24cmX24cm με απόκλιση +/- 5%. Συσκευασία με 

πλαστικό περίβλημα. 

58. Χειροπετσέτες ,απαλές, λευκές, ρολό 500γρ , μεμονωμένες και σε συσκευασία 12τμχ , 

απορροφητικές από 100% λευκασμένο χημικό πολτό, διαστάσεις 28χ28cm τουλάχιστον. Οι 
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χειροπετσέτες θα είναι από χαρτί λείο, πλήρως υδατοδιαλυτό, λευκό, Α΄ ποιότητας από 100 % 

πρωτογενή χαρτόμαζα. 

59. Χλώριο σε συσκευασία 4κιλο και παχύρευστο 4κιλο, καθώς και χλωρίνη σε συσκευασία 2 λίτρων & 

1250 ml, παχύρευστη (να φέρει την ένδειξη απολυμαντικό). Να φέρουν σήμανση CE. Επίσης 

χλώριο σε spray, σε συσκευασία 750ml.  

60. Σφιγκτήρας επαγγελματικής σφουγγαρίστρας, να προσαρμόζεται απόλυτα στη σφουγγαρίστρα.  

61. Πανάκια καθαρισμού γενικής χρήσης, μικροίνας 40x40.  

62. Χλώριο με αντισηπτικές ιδιότητες συσκευασία 4 λίτρα: χλωρίνη απολυμαντική λεπτόρρευστη, που 

απολυμαίνει με βακτηριοκτόνο - μυκητοκτόνο δράση ιδιωτικούς, δημόσιους και βιομηχανικούς 

χώρους, να διαθέτει έγκριση (άδεια κυκλοφορίας) από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).   
63. Χλώριο με αντισηπτικές ιδιότητες συσκευασία 4 λίτρα, παχύρευστο: Χλωρίνη απολυμαντική 

παχύρευστη που απολυμαίνει με βακτηριοκτόνο - μυκητοκτόνο δράση ιδιωτικούς, δημόσιους και 

βιομηχανικούς χώρους, να διαθέτει έγκριση (άδεια κυκλοφορίας) από τον Εθνικό Οργανισμό 

Φαρμάκων (ΕΟΦ).   

64. Αλουμινόχαρτο ρολό 60μ (πλάτος 45εκ.και βάρος 1κιλού), Λαδόκολλες Ρολό διαστάσεων 

50μΧ38εκ , Μεμβράνη Ρολό διαστάσεων 250μΧ45cm. ,ανθεκτικά  

κατάλληλα για ψήσιμο ή τύλιγμα. 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ  

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ :          

 

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ :  

 

Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας  

& Ευπρεπισμού Υπηρεσιών Δήμου Σητείας & των Νομικών του Προσώπων  

Έτους 2020-2021 

Ιδ.Πόροι φορέων 

 

      3681 /16-6-2020 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

 

Της επιχείρησης …………………………………, έδρα …………...., οδός …………………., 

αριθμός ……, ΑΦΜ…………………, Δ.Ο.Υ. …………………..,τηλέφωνο …………………., 

fax ……………… 

Α/Α ΕΙΔΗ ΜΕ ΦΠΑ 24% TIMH 

ΔΗΜΟΣ 
ΣΗΤΕΙΑΣ 
ΠΟΣΟΣΤ

ΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Δ.ΣΗΤΕΙΑΣ 

Δ.Ο.Κ.Α.Σ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΔΟΚΑΣ 

ΔΗΜ.ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΔΗΜ.ΛΙΜΕΝ.ΤΑΜ. 

Α' ΒΑΘΜΙΑ 
ΣΧ.ΕΠ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡ

ΑΣ 
Α/ΘΜΙΑ 
ΣΧ.ΕΠ. 

Β' ΒΑΘΜΙΑ 
ΣΧ.ΕΠ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Β/ΘΜΙΑ 
ΣΧ.ΕΠ. 

1 WC ΜΠΛΟΚ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ   150 
 

20 
 

0 
 

100 
 

23 
 

2 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΡΟΛΟ 60Μ   0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 
 

3 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΖΕΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 
750ml (Παπί)  

  65 
 

40 
 

0 
 

0 
 

8 
 

4 
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ 4 

ΛΙΤΡΑ 
  0 

 
10 

 
0 

 
0 

 
0 
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5 
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛ.ΡΟΥΧΩΝ 3  
ΛΙΤΡΑ 

  0 
 

11 
 

0 
 

0 
 

0 
 

6 ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΛΩΝ   5 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

7 ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤ.ΠΙΑΤΩΝ 4 ΛΙΤΡ   0 
 

7 
 

0 
 

0 
 

0 
 

8 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ   21 
 

0 
 

0 
 

20 
 

6 
 

9 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 

ΒΙΑΚΑΛ 750ml 
  15 

 
24 

 
0 

 
20 

 
11 

 

10 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΛΑΝΙΑ 750ml   0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

13 
 

11 ΚΑΛΑΘΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ   7 
 

0 
 

0 
 

15 
 

20 
 

12 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 
  9 

 
5 

 
0 

 
0 

 
2 

 

13 ΚΟΝΤΑΡΙ ΞΥΛΙΝΟ ΜΕ ΒΙΔΩΜΑ   29 
 

10 
 

0 
 

10 
 

8 
 

14 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕ 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΔΩΜΑ 
  32 

 
17 

 
0 

 
30 

 
18 

 

15 
ΚΟΥΒΑΣ 31lt ΜΕ ΠΡΕΣΑ ΚΑΙ 
ΡΟΔΑΚΙΑ  

  0 
 

3 
 

0 
 

0 
 

0 
 

16 
ΚΟΥΒΑΣ ΟΒΑΛ+ ΣΤΙΦΤΗΣ ΚΟΜΠΛΕ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 15lt 

  5 
 

12 
 

0 
 

10 
 

7 
 

17 ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΒΕΝΤΕΞ 0,27X3 m.   17 
 

28 
 

0 
 

20 
 

7 
 

18 ΛΑΔΟΚΟΛΕΣ ΡΟΛΟ 50Χ50   0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

2 
 

19 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΠΛ.ΡΟΥΧΩΝ 4  ΛΙΤΡΑ   0 
 

8 
 

0 
 

0 
 

0 
 

20 ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΡΟΛΟ 250Μ Χ 45CM   0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 
 

21 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ 72ΤΜΧ   10 
 

130 
 

0 
 

30 
 

2 
 

22 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ 430ml   20 
 

13 
 

0 
 

60 
 

9 
 

23 ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΚΟΜΠΛΕ   0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

4 
 

24 ΠΙΓΚΑΛ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ   9 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

25 
ΠΙΑΤΑ ΒΑΘΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚ. 
50ΤΜΧ 

  0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

11 
 

26 ΠΟΤΗΡΙ ΝΕΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Χ 50 ΤΕΜ   10 
 

0 
 

0 
 

0 
 

17 
 

27 
ΠΟΤΗΡΙ ΣΦΗΝΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΚ. 
36ΤΜΧ 

  0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

4 
 

28 ΠΟΔΟΜΑΚΤΡΟ  60Χ90   12 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

29 

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΧΥΜΑ,(60Χ80,70Χ100,80Χ110,95Χ1
15) (Κιλά) 

  1355 
 

42 
 

100 
 

150 
 

231 
 

30 
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΡΟΛΟ 52X75 ΚΟΡΔΟΝΙ 

(10 σακ/ρολό) 
  705 

 
267 

 
126 

 
200 

 
50 
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31 
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 45Χ50, 
ΡΟΛΟ 50τεμ. 

  275 
 

227 
 

13 
 

250 
 

190 
 

32 ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  συσκ.  1KG   0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

10 
 

33 ΣΚΟΥΠΑ ΒΕΝΤΑΛΙΑ   0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

40 
 

34 
ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΗ ΒΙΔΩΤΗ ΧΩΡΙΣ 
ΚΟΝΤΑΡΙ 

  31 
 

16 
 

0 
 

20 
 

21 
 

35 
ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΗ ΑΠΛΗ ΒΙΔΩΤΗ 
ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ 

  31 
 

19 
 

0 
 

20 
 

6 
 

36 ΣΚΟΥΠΑ ΣΚΛΗΡΗ   10 
 

4 
 

0 
 

0 
 

1 
 

37 ΣΚΟΥΠΑ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ   10 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

38 
ΣΚΟΥΦΑΚΙ ΜΠΛΕ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΣΥΣΚ. 100ΤΜΧ 

  0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

2 
 

39 
ΣΠΟΓΓΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ 

05 
  61 

 
56 

 
0 

 
50 

 
35 

 

40 ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ   6 
 

29 
 

0 
 

0 
 

17 
 

41 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΙΣΜΑΤΟΣ 

ΜΕ ΛΑΒΗ 
  0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
26 

 

42 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
350 ΓΡ ΚΟΡΔΟΝΙ 

  14 
 

6 
 

0 
 

20 
 

5 
 

43 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 
ΒΙΔΩΤΗ 

  27 
 

15 
 

0 
 

20 
 

12 
 

44 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΤΥΠΟΥ WETTEX 
ΒΙΔΩΤΗ 

  27 
 

14 
 

0 
 

20 
 

44 
 

45 ΤΣΑΝΤΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΑΠΛΕΣ (ΚΙΛΑ)   55 
 

0 
 

0 
 

0 
 

40 
 

46 ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4 ΛΙΤ   83 
 

44 
 

0 
 

30 
 

48 
 

47 
ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 

1000ML 
  11 

 
6 

 
0 

 
30 

 
56 

 

48 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4 ΛΙΤ   24 
 

14 
 

0 
 

30 
 

4 
 

49 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 ΛΙΤ   21 
 

11 
 

0 
 

40 
 

20 
 

50 ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 450 ΓΡ.   16 
 

11 
 

0 
 

70 
 

52 
 

51 
ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 60χ90εκ ΤΥΠΟΥ ΤΕΝΑ 
ΒED 15τεμ 

  0 
 

4 
 

0 
 

0 
 

0 
 

52 ΦΑΡΑΣΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ    0 
 

3 
 

0 
 

0 
 

0 
 

53 ΦΑΡΑΣΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ   10 
 

0 
 

0 
 

30 
 

0 
 

54 ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ    13 
 

12 
 

0 
 

0 
 

44 
 

55 
ΧΑΡΤΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ τεμ 4,5 
κιλών 

  40 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

56 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800ΓΡ.   482 
 

216 
 

0 
 

250 
 

380 
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57 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΙΟ 40 ΤΕΜ 125γρ   155 
 

38 
 

2 
 

90 
 

51 
 

58 
ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ 100 φύλ σε συσκ. 

των 40 τμχ. 
  0 

 
10 

 
0 

 
0 

 
0 

 

59 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (100 ΤΜΧ)   0 
 

30 
 

0 
 

50 
 

0 
 

60 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΡΟΛΟ 500ΓΡ   235 
 

0 
 

0 
 

50 
 

0 
 

61 
ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ στρογγυλή 500 γρ. 

σε συσκ. των 12 τμχ.  
  0 

 
13 

 
0 

 
0 

 
36 

 

62 
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 

  3 
 

3 
 

0 
 

0 
 

0 
 

63 ΠΑΝΑΚΙ MICROFIBRA 40X40    15 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

             

           

Σύνολο 
ειδών με 
ΦΠΑ 24% 

 

           
ΦΠΑ 24% 

 

           
Γεν.Σύνολο 

 

             

             

             

Α/
Α 

ΕΙΔΗ ΜΕ ΦΠΑ 6% TIMH 

ΔΗΜΟΣ 
ΣΗΤΕΙΑΣ 
ΠΟΣΟΣΤ

ΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Σ Δ.ΣΗΤΕΙΑΣ 

Δ.Ο.Κ.Α.Σ. 
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σ ΔΟΚΑΣ 

ΔΗΜ.ΛΙΜΕΝΙΚ
Ο ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΔΗΜ.ΛΙΜΕΝ.ΤΑ
Μ. 

Α' 
ΒΑΘΜΙΑ 
ΣΧ.ΕΠ. 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡ

ΑΣ 
Α/ΘΜΙΑ 
ΣΧ.ΕΠ. 

Β' ΒΑΘΜΙΑ 
ΣΧ.ΕΠ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Σ Β/ΘΜΙΑ 

ΣΧ.ΕΠ. 

1 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΓΚΩΝ ΤΥΠΟΥ 

dettol 500 ml   
  30 

 
15 

 
0 

 
0 

 
6 

 

2 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ 
dettol 300 ml   

  0 
 

27 
 

0 
 

0 
 

6 
 

3 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΣΠΡΑ S,M,L 

100TEM 
  60 

 
45 

 
1 

 
15 

 
4 

 

4 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΠΛΕ 
ΣΚΛΗΡΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ, S.M,L ,100 

ΤΕΜ 

  23 
 

0 
 

0 
 

40 
 

34 
 

5 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 ΛΙΤ   37 
 

33 
 

0 
 

140 
 

28 
 

6 
ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 
500ML 

  2 
 

19 
 

0 
 

0 
 

25 
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7 ΥΓΡΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 500ml   0 
 

0 
 

0 
 

130 
 

107 
 

8 
ΧΛΩΡΙΝΗ  ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ 1250 
ML 

  27 
 

33 
 

0 
 

20 
 

230 
 

9 ΧΛΩΡΙΝΗ 2 ΛΙΤ. ΚΛΑΣΣΙΚΗ   32 
 

34 
 

0 
 

30 
 

10 
 

10 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4 ΛΙΤΡΩΝ   0 
 

43 
 

0 
 

30 
 

19 
 

11 ΧΛΩΡΙΟ  ΣΕ ΣΠΡΕΪ 750ML   0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

10 
 

12 ΧΛΩΡΙΟ 4 ΚΙΛΟ   43 
 

0 
 

0 
 

20 
 

1 
 

13 
ΧΛΩΡΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΕΣ 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 ΛΙΤΡΑ 

  0 
 

0 
 

0 
 

10 
 

0 
 

14 
ΧΛΩΡΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΕΣ 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 ΛΙΤΡΑ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ 
  0 

 
0 

 
0 

 
12 

 
0 

 

             

           

Σύνολο 
ειδών με 
ΦΠΑ 6% 

 

           
ΦΠΑ 6% 

 

           
Γεν.Σύνολο 

 

             

        
ΚΑΘΑΡΟ  ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

        
ΦΠΑ 24% 

 

        
ΦΠΑ 6 % 

 

        
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ  

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ :          

 

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ :       

Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας  

& Ευπρεπισμού Υπηρεσιών Δήμου Σητείας & των Νομικών του Προσώπων  

Έτους 2020-2021 

Ιδ.Πόροι φορέων 

 

3681/16-6-2020 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Της επιχείρησης ………………………………………………………………………………., έδρα …………........................., οδός ………………………………………………….., 

 

 αριθµός ……………….,ΑΦΜ…………………………………….…, ∆.Ο.Υ. ………………………………..,τηλέφωνο …………………………….., fax ……………………………… 

 

Α/Α ΕΙΔΗ ΜΕ ΦΠΑ 24% ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΒΑΡΟΣ, ΑΡ. ΤΜΧ, 

ΛΤΡ, ΜΕΤΡΟ) 

1 WC ΜΠΛΟΚ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ   
 
 

2 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΡΟΛΟ 60Μ   
 
 

3 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΖΕΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 750ml 

(Παπί)  
  

 

4 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ 4 ΛΙΤΡΑ   
 
 

5 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛ.ΡΟΥΧΩΝ 3  ΛΙΤΡΑ   
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6 ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΛΩΝ   
 
 

7 ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤ.ΠΙΑΤΩΝ 4 ΛΙΤΡ   
 
 

8 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ   
 
 

9 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΒΙΑΚΑΛ 750ml   
 

10 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΛΑΝΙΑ 750ml   
 
 

11 ΚΑΛΑΘΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ   
 

 

12 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 

  
 

13 ΚΟΝΤΑΡΙ ΞΥΛΙΝΟ ΜΕ ΒΙΔΩΜΑ   
 

 

14 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΔΩΜΑ 

  
 

15 ΚΟΥΒΑΣ 31lt ΜΕ ΠΡΕΣΑ ΚΑΙ ΡΟΔΑΚΙΑ    
 

 

16 
ΚΟΥΒΑΣ ΟΒΑΛ+ ΣΤΙΦΤΗΣ ΚΟΜΠΛΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 
15lt 

  
 

17 ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΒΕΝΤΕΞ 0,27X3 m.   
 

 

18 ΛΑΔΟΚΟΛΕΣ ΡΟΛΟ 50Χ50   
 

 

19 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΠΛ.ΡΟΥΧΩΝ 4  ΛΙΤΡΑ   
 

 

20 ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΡΟΛΟ 250Μ Χ 45CM   
 

 

21 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ 72ΤΜΧ   
 

 

22 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ 430ml   
 

 

23 ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΚΟΜΠΛΕ   
 
 

24 ΠΙΓΚΑΛ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ   
 

25 ΠΙΑΤΑ ΒΑΘΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚ. 50ΤΜΧ   
 

26 ΠΟΤΗΡΙ ΝΕΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Χ 50 ΤΕΜ   
 

27 ΠΟΤΗΡΙ ΣΦΗΝΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΚ. 36ΤΜΧ   
 
 

28 ΠΟΔΟΜΑΚΤΡΟ  60Χ90   
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29 
ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΧΥΜΑ,(60Χ80,70Χ100,80Χ110,95Χ115) (Κιλά) 
  

 

30 
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΡΟΛΟ 52X75 ΚΟΡΔΟΝΙ (10 

σακ/ρολό) 
  

 

31 ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 45Χ50, ΡΟΛΟ 50τεμ.   
 

32 ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  συσκ.  1KG   
 
 

33 ΣΚΟΥΠΑ ΒΕΝΤΑΛΙΑ   
 
 

34 ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΗ ΒΙΔΩΤΗ ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ   
 
 

35 ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΗ ΑΠΛΗ ΒΙΔΩΤΗ ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ   
 

36 ΣΚΟΥΠΑ ΣΚΛΗΡΗ   
 
 

37 ΣΚΟΥΠΑ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ   
 
 

38 
ΣΚΟΥΦΑΚΙ ΜΠΛΕ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 

ΣΥΣΚ. 100ΤΜΧ 
  

 

39 ΣΠΟΓΓΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ 05   
 
 

40 ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ   
 
 

41 ΣΥΣΤΗΜΑ ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΛΑΒΗ   
 
 

42 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 350 ΓΡ 

ΚΟΡΔΟΝΙ 
  

 

43 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΒΙΔΩΤΗ   
 
 

44 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΤΥΠΟΥ WETTEX ΒΙΔΩΤΗ   
 
 

45 ΤΣΑΝΤΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΑΠΛΕΣ (ΚΙΛΑ)   
 

46 ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4 ΛΙΤ   
 

47 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 1000ML   
 
 

48 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4 ΛΙΤ   
 
 

49 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 ΛΙΤ   
 
 

50 ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 450 ΓΡ.   
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51 
ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 60χ90εκ ΤΥΠΟΥ ΤΕΝΑ ΒED 

15τεμ 
  

 

52 ΦΑΡΑΣΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ    
 
 

53 ΦΑΡΑΣΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ   
 
 

54 ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ    
 
 

55 ΧΑΡΤΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ τεμ 4,5 κιλών   
 
 

56 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800ΓΡ.   
 

 

57 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΙΟ 40 ΤΕΜ 125γρ   
 

 

58 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ 100 φύλ σε συσκ. των 40 τμχ.   
 

59 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (100 ΤΜΧ)   
 

 

60 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΡΟΛΟ 500ΓΡ   
 

 

61 
ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ στρογγυλή 500 γρ. σε συσκ. 
των 12 τμχ.  

  
 

62 
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 

  
 

63 ΠΑΝΑΚΙ MICROFIBRA 40X40    
 

    

Α/Α ΕΙΔΗ ΜΕ ΦΠΑ 6% ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΒΑΡΟΣ, ΑΡ. ΤΜΧ, 

ΛΤΡ, ΜΕΤΡΟ) 

1 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΓΚΩΝ ΤΥΠΟΥ dettol 500 

ml   
  

 

2 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ dettol 300 ml     
 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΣΠΡΑ S,M,L 100TEM   
 

4 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΠΛΕ ΣΚΛΗΡΑ ΧΩΡΙΣ 
ΠΟΥΔΡΑ, S.M,L ,100 ΤΕΜ 

  
 

5 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 ΛΙΤ   
 

6 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 500ML   
 

7 ΥΓΡΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 500ml   
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8 ΧΛΩΡΙΝΗ  ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ 1250 ML   
 

9 ΧΛΩΡΙΝΗ 2 ΛΙΤ. ΚΛΑΣΣΙΚΗ   
 

10 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4 ΛΙΤΡΩΝ   
 

11 ΧΛΩΡΙΟ  ΣΕ ΣΠΡΕΪ 750ML   
 

12 ΧΛΩΡΙΟ 4 ΚΙΛΟ   
 

13 ΧΛΩΡΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 ΛΙΤΡΑ   
 

14 
ΧΛΩΡΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 ΛΙΤΡΑ 

ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ 
  

 

    

   Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV –ΤΕΥΔ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 
ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ  

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6273 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Π.ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9 ,72300,ΣΗΤΕΙΑ 
- Αρμόδιος για πληροφορίες:  Ξηραδάκη Ειρήνη 

- Τηλέφωνο: 28433  40518 

- Ηλ. ταχυδρομείο:, Xiradaki@sitia.gr  

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.sitia.gr, 

www.promitheus.gov.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 

σχετικούCPV): ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού Δήμου Σητείας & Νομικών 
του Προσώπων έτους 2020-2021  

CPV): 39830000-9 Προϊόντα Καθαρισµού 

 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΝΑΙ, 5 ΤΜΗΜΑΤΑ (1. ΔΗΜΟΣ 

ΣΗΤΕΙΑΣ, 2. Δ.Ο.Κ.Α.Σ., 3. Α’ ΒΑΘΜΙΑ ΣΧ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 4. Β’ ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 5. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):  

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικήδιεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοiv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωσηΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 
 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

ε) [] Ναι [] Όχι 

 
 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής:(ΕΝΩΣΗ) 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομικήδιεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση έκταση, μορφές, 

σκοπός εκπροσώπησης): τις μορφές της, την 
έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi
 

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 

Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 

δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 

είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 

έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 

τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 

ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της 

σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην 

παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχήσεεγκληματική οργάνωσηviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτηxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων xiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxv το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xviii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xix
; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxx: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 
 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 
 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 

α)[……]· 
 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 
 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):
xxiii

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου 
xxiv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxv : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές  

τις περιστάσειςxxvi 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητες Α έως Β του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι:  

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςxxvii
; του: 

Να αναφερθεί η ονομασία του Επιμελητηρίου 
και ο αριθμός εγγραφής σε αυτό. 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Β: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίαςxxviii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 
ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

2) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[       ] Ναι [      ] Όχι 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 
 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – 

IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται
xxix

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν
xxx. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στον Δήμο Σητείας, προκειμένου να 

αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει με το  παρόν 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού Δήμου Σητείας & Νομικών του Προσώπων έτους 2020-2021 , 
προϋπολογισμού δημοπρατούμενης προμήθειας  28.778,43 ευρώ  με ΦΠΑ). 
 

Ημερομηνία, τόπος και,  υπογραφή(-ές): [……]    
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i
 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 

των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 

στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 
ευρώκαι/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

v
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vi
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 

τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 

ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

vii
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 

η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 

όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

viii
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

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

ix
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

x
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 

και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 

για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη 

διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για 

τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xi
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 

της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 

συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xii
 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 

ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiii
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiv
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
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της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xv
 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 73 ) 

xvi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix
 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xx
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxi
 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

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

επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxii
 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 

ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 

ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 

αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

 

xxv
 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvi
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvii
 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 

οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

 

xxix
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxx
 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  

 

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. ) 

Ημερομηνία έκδοσης …………………………….. 

 

Προς: ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΦΟΡΕΑ (ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ ) 
Διεύθυνση Φορέα: (να αναφερθεί η διεύθυνση) 
 

Εγγύηση με αριθμό ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ……………………………………………………………………….. 

υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται 

με όλα τα μέλη της ένωσης) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, 

εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

 

για την καλή εκτέλεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού Υπηρεσιών Δήμου 

Σητείας & Νομικών του Προσώπων έτους 2020-2021 συμβατικής αξίας ………….,  
………………… ευρώ  σύμφωνα με την  3681/16-06-2020 διακήρυξη του Δήμου Σητείας . 

 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 
σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την επιστροφή της. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το 

δικαίωμα να εκδίδουμε. 
 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 




