
 
 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:  279/2020 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 25/5-10-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΗΝΕΙΟΥ 

ΘΕΜΑ 4ο             

«Λήψη απόφασης για έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και  κατάρτιση των όρων του 
συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια γάλακτος προσωπικού, ειδών αρτοπωλείου, 
κρεοπωλείου, οπωροπωλείου, παντοπωλείου, ειδών καθαριότητας, εργαλείων και σάκων 
απορριμμάτων Δήμου Πηνειού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτού για ένα έτος» 
 

     Στην Γαστούνη, σήμερα 5 Οκτωβρίου   2020 και ώρα 19:30 μ.μ. στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Γαστούνης 

του Δήμου Πηνειού συνήλθε    σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Πηνειού ύστερα από την 

25/1-10-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  

άρθρο 75 του Ν.3852/10.   

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν  τα (6) μέλη παρόντα  : 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μαρίνος Ανδρέας,  Πρόεδρος  

2. Κολοκατίνης Γεώργιος , Αντιδήμαρχος  

3. Παναγούλιας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος  

4. Δημήτριος Βύτανος (1ος αναπληρωματικός της 

παράταξης ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ στη θέση του Άγγελου Μπράτη.    

5. Γεωργόπουλος Διονύσιος  

6. Παναγιώτης Θανόπουλος    

 

     Βρυώνη Χριστίνα 

 

  

 

 

      

 

                 

     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου Πηνειού κ. Παναγιώτη Σπηλιόπουλο.             

……………………………………………………………………………… 

      Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 4ο  θέμα    ημερήσιας     έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο  

Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιο Παναγούλια ο οποίος για την «Προμήθεια 

γάλακτος προσωπικού, ειδών αρτοπωλείου, κρεοπωλείου, οπωροπωλείου, παντοπωλείου, ειδών 

καθαριότητας, εργαλείων και σάκων απορριμμάτων Δήμου Πηνειού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτού για ένα 
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έτος» προυπολογισμού 74.068,17 € (με Φ.Π.Α.). θα πρέπει να καθορίσουμε τον τρόπο εκτέλεσης, να 

εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές και να καταρτίσουμε τους όρους του διαγωνισμού σύμφωνα με 

την αριθ. 15/2020 μελέτη  της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, που σας έχει δοθεί. 

Ακολούθως o Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
Η Οικονομική Επιτροπή   αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 
 
Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 116 και 117 
- τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει  
- τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008  
- τις  τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας 
-   -τις ανάγκες του Δήμου και των ΝΠΔΔ αυτού 
- την ανωτέρω εισήγηση 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

 
1. Εγκρίνει τη διενέργεια της προμήθειας «Προμήθεια γάλακτος προσωπικού , ειδών 

αρτοπωλείου, κρεοπωλείου, οπωροπωλείου, παντοπωλείου, ειδών καθαριότητας, εργαλείων 
και σάκκων απορριμμάτων Δήμου Πηνειού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτού για ένα έτος» προυπολογισμού 
74.068,17 € (με Φ.Π.Α.).  

2. Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης της εν λόγω προμήθειας τον συνοπτικό διαγωνισμό. 
3. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με την αριθ. 15/2020 μελέτη,  ως εξής: 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣH-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
1. Αντικείμενο της προμήθειας 
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται : 

1. Η προμήθεια ειδών Αρτοζαχαροπλαστείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου , Καθαριότητας  και 
παντοπωλείου για ένα έτος για τις ανάγκες σίτισης νηπίων, που φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς 
Τραγανού, Βαρθολομιού, Γαστούνης, τις ανάγκες των ΚΑΠΗ Γαστούνης  Τραγανού και Βαρθολομιού  

2. Η προμήθεια ειδών καθ/τας,  και γάλακτος προσωπικού  του Δήμου Πηνειού  και των δικαιούχων του ΝΠΔΔ 
Κοινωνικής ΠροστασίαςΑλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Πηνειού για ένα έτος  

3. Η προμήθεια γάλακτος και  ειδών Καθαριότητας ένα έτος   για τις ανάγκες σχολείων α βάθμιας και β 
βάθμιας εκπ/σης Δ. Πηνειού 

               Η  σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά  από συνοπτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για όλες τις ομάδες στις τιμές της 
μελέτης εκτός από τα είδη κρεοπωλείου και οπωροπωλείου όπου κριτήριο το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί 
τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους όπως αυτή προκύπτει από το 
εκδιδόμενο δελτίο  πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 13 του Ν 3438/2006 και 

 
Άρθρο 2ο - Διατάξεις που ισχύουν 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις: 
α) Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 
β) Του Ν.4412/2016 
γ) Του N. 3463/2006 «Δημοτικός και κοινοτικός κώδικας» και την Εγκύκλιο 2 (Αρ. πρωτ. 2037/11-1-2007) του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 
δ) Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
(ΦΕΚ 87Α). 
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ε) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο –Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλες διατάξεις». 
στ) Της εγκυκλίου 11 (Αρ. πρωτ. 27754/28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών «Αποδοχή της αρ. 204/2010 γνωμοδότησης του Δ΄ 
Τμήματος του Ν.Σ.Κ. - Δαπάνες δημοσιεύσεων διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων  ΟΤΑ Α΄ βαθμ.» 
ζ) Της υπ’ αριθμ. Π1/3306/12-11-2010 απόφασης του Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1789/12-11-
2010), με την οποία εξαιρούνται από την ένταξη στο ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών (Ε.Π.Π.), οι προμήθειες ειδών, των οποίων 
η δαπάνη κατά κωδικό είδους, δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 60.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 
η) Της ΚΥΑ  Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400/20-12-2012 τεύχος Β) με την οποία ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.  
Θ) Ν.4281/2014 
Ι)Ν 4412/2016 
 

3.Ειδικοί όροι 
Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα γενικά στοιχεία, την τεχνική περιγραφή και τους ειδικούς 
όρους των τεχνικών προδιαγραφών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 

 Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται 
 ότι η τιμή της προσφοράς περιλαμβάνει τη μεταφορά και την παράδοση των ειδών στις εγκαταστάσεις  
των Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών του ΝΠΔΔ, των ΚΑΠΗ και του Δήμου Πηνειού και των σχολείων  (με 
ποινή αποκλεισμού). 

 Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι η παράδοση των 
προς προμήθεια ειδών θα γίνεται τμηματικά και κατόπιν παραγγελίας από αρμόδιο άτομο που θα οριστεί 
από τους Παιδικούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ,  τα ΚΑΠΗ , τον Δήμο Πηνειού καθώς και των σχολείων Αβαθμιας 
και Ββάθμιας εκπ/σης Δήμου Πηνειού.  
Επίσης με την κοινοποίηση της παραγγελίας η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιείται εντός 48 ωρών 
στον χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία εκτός από τα είδη αρτοποιίας και κρεοπωλείου όπου η 
παράδοση θα γίνεται αυθημερόν. (με ποινή αποκλεισμού). 

 Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι θα προσκομίσει 
οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία του ζητηθούν, προς απόδειξη τήρησης των σχετικών 
ευρωπαϊκών κανονισμών, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διατάξεων, του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών και των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντα διαγωνισμού, οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο 
το ΝΠΔΔ (με ποινή αποκλεισμού). 

 Οι προμηθευτές υποχρεούνται να παραδώσουν επακριβώς τα είδη που αναφέρονται στην προσφορά που 
έχουν υποβάλλει βάσει της παρούσας διακήρυξης (ενδεικτικό προϋπολογισμό και τεχνική περιγραφή). 

 Εάν κάποιο είδος κατά το χρόνο παράδοσης είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές 
δεν θα παραλαμβάνεται από την Επιτροπή Παραλαβής και θα επιστρέφεται στον προμηθευτή για 
αντικατάσταση, σε περίπτωση δε που ο προμηθευτής αρνηθεί να αντικαταστήσει το ελαττωματικό ή 
ακατάλληλο είδος το νομικό πρόσωπο θα προβεί σε όλες από το νόμο προβλεπόμενες ενέργειες. 

 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει προς έλεγχο τα προσφερόμενα δείγματα, εφόσον ζητηθούν 
να προσκομιστούν από τους διαγωνιζόμενους, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών των ειδών 
αυτών.  
Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη του παραπάνω ελέγχου βαρύνει τον προμηθευτή. 

 Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει προσφορά για μία ή και περισσότερες ομάδες ή υποομάδες με 
το σύνολο όμως των ειδών που αναφέρονται σ’ αυτές. Επίσης στην κατατεθειμένη προσφορά  
θα υπάρχει σαφής διαχωρισμός ομάδων ή υποομάδων σύμφωνα με το παρόν τεύχος προδιαγραφών. 
 Για κάθε ομάδα ή υποομάδα θα αναδειχθεί ένας μειοδότης. 

 Τα τιμολόγια θα εκδίδονται μετά από συνεννόηση με την αρμόδια υπάλληλο του ΝΠΔΔ και το κόστος θα 
καταβάλλεται με την συμπλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, από πλευράς του ΝΠΔΔ, και του Δήμου 
Πηνειού  και όχι με απευθείας πληρωμή. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

1Η  ΟΜΑΔΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Το αγελαδινό γάλα (παστεριωμένο και ομογενοποιημένο), θα είναι πλήρες όπως καθορίζεται από τον κώδικα τροφίμων και ποτών και σύμφωνα με 
τις διατάξεις της Υποπαραγράφου ΣΤ.8 του Ν. 4254/ΦΕΚ 85/7-4-2014 ως «παστεριωμένο γάλα». Το γάλα θα είναι αρίστης ποιότητας αγελαδινό, 
πλήρες απαλλαγμένο από οποιαδήποτε άχρηστη, περιττή ή βλαβερή ουσία, θα έχει υποστεί παστερίωση και ομογενοποίηση και θα είναι 
συσκευασμένο σε συσκευασία του 1 λίτρου είτε από υλικό tetrapack ή από υλικό PVC κατάλληλο για τρόφιμα σύμφωνα με τον Κώδικα τροφίμων και 
Ποτών και θα κλείνει με καπάκι ασφαλείας. Στη συσκευασία του παστεριωμένου γάλακτος πρέπει να αναγράφονται σε εμφανές σημείο και με 
ευδιάκριτους χαρακτήρες οι ενδείξεις «παστεριωμένο» και «γάλα», η ημερομηνία παστερίωσης, η ημερομηνία λήξης, το σήμα καταλληλότητας του 
προϊόντος, η θερμοκρασία συντήρησής του το είδος της θερμικής επεξεργασίας που έχει υποστεί το γάλα, η ημερομηνία παραγωγής ή θερμικής 
επεξεργασίας, η οποία θα πρέπει να είναι η αμέσως προηγούμενη από την ημερομηνία παράδοσης. Επίσης πρέπει να αναγράφεται σε σαφή μορφή 
και εμφανές σημείο στο ίδιο οπτικό πεδίο με το σήμα του προϊόντος η διάρκεια ζωής του γάλακτος σε ημέρες, όπως επίσης και τα θρεπτικά 
συστατικά του προϊόντος συμπεριλαμβανομένων και των φυσικών συστατικών του γάλακτος 

 

2Η ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

  

Ο άρτος πρέπει να είναι  σύμμεικτος, σε φραντζόλα καθαρού βάρους 350γρ. παραδιδόμενος 3 με 4 ώρες μετά τον εκλιβανισμό του, δικαιολογημένης 
της νομίμου απομείωσης. Το νερό που θα χρησιμοποιείται θα είναι πόσιμο. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση λυκίσκου. Η έψηση με επαφή των 
τεμαχίων επιτρέπεται σε βαθμό 15% . Το ψήσιμο θα πρέπει να είναι ομοιογενές και να ξεχωρίζει κόρα και ψίχα. Η κόρα (φλόγωμα) θα πρέπει να είναι 
ομοιογενής καθ' όλη την επιφάνεια. Το μαγειρικό αλάτι να μην ξεπερνά το 1,5% και να πληροί τις προϋποθέσεις του μαγειρικού άλατος. Ο άρτος θα 
πρέπει να αποκτήσει την θερμοκρασία περιβάλλοντος και να μεταφέρεται όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις. Η μεταφορά του άρτου θα γίνεται 
σε χάρτινες συσκευασίες, μέσα σε πλαστικά κάνιστρα ή σε καλάθια τα οποία θα τηρούν τους κανόνες υγιεινής των τροφίμων. Απαγορεύεται η χρήση 
οιασδήποτε ουσίας για την βελτίωση η την απόκρυψη της τυχόν ελαττωματικότητας των φυσικών ιδιοτήτων ή του χρώματος των αλεύρων . Το ψωμί 
που προσκομίζεται στα τμήματα του Ν.Π. θα είναι ΦΡΕΣΚΟ. Η μεταφορά των ανωτέρω ειδών θα γίνεται με τα προβλεπόμενα από τον Νόμο 
αυτοκίνητα, τα οποία θα είναι απόλυτα καθαρά και θα απολυμαίνονται τακτικά. 

 

ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ  3Η ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΔΑ: 6ΞΩΦΩΞΑ-2Ι4



 
 

ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΜΠΟΥΤΙ  ΝΩΠΟΣ 

Όσον αφορά στην ηλικία του ζώου από τα κομμάτια του οποίου θα προέρχεται ο κιμάς ισχύει 
ότι αναφέρεται και παραπάνω για τις ποσότητες του ανάλογου κρέατος μοσχαριού (ελιά), που 
θα καταναλωθούν από τα παιδιά που φιλοξενούνται στους ΠαιδικΣ και Βρεφονηπιακούς 
Σταθμούς του Δήμου, (για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών κρέας μόσχου ηλικίας 8 έως 12 
μηνών). Να είναι από νωπό κρέας μόσχου Α ποιότητας, (ελια), να είναι καθαρισμένο εντελώς 
από λίπος, το οποίο θα διπλοαλέθεται στην κρεατομηχανή. Ο κιμάς θα κόπτεται στο 
κατάστημα του προμηθευτή, που πρέπει να είναι εφοδιασμένο με άδεια της κτηνιατρικής 
υπηρεσίας. Θα παρασκευάζεται από νωπό κρέας μόσχου προσφάτου σφαγής από 48 ωρών 
έως 6 ημερών, να προέρχεται από εργαστήριο τεμαχισμού κρέατος που λειτουργεί νόμιμα, να 
έχει υποστεί κρεωσκοπικό έλεγχο και να φέρει σφραγίδες κτηνιατρικού υγειονομικού ελέγχου. 
Απαγορεύεται η παρασκευή κιμά από κρέας πουλερικών, επίσης αποκλείονται οι μύες της 
κεφαλής, το ποντίκι, πληγές αφαιμάξεως, ζώνες ενέσεων, διάφραγμα, λάπα και υπολείμματα 
κρέατος αποξεσμένα από οστά. Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του ΠΔ 
203/98, του HACCP και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ 

Να είναι νωπά, Α' ποιότητας, τρυφερά, εύσαρκα, με δέρμα μαλακό-λείο χωρίς οποιαδήποτε 
ξένη οσμή , σπασμένα κόκκαλα , σοβαρούς μώλωπες ή εκδορές , χωρίς εγκαύματα ψύξης. 
Τύπου 65%, σφαγμένα να έχουν υποστεί δηλαδή αφαίμαξη, να είναι πλήρως αποπτερωμένα, 
χωρίς κεφάλι και πόδια, απαλλαγμένα από όργανα του πεπτικού συστήματος, χωρίς συκώτι, 
καρδιά, στομάχι, καθαρά χωρίς ορατό ξένο σώμα ή ακαθαρσία. Το βάρος να κυμαίνεται από 
1,5-2 κιλά και να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη Σε περίπτωση οποιασδήποτε ένδειξης 
σαλμονέλας έστω και σε ένα κοτόπουλο, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να 
αντικαταστήσει όλα τα κοτόπουλα. Να υπάρχει ένα λεπτό στρώμα λίπους στο στήθος και στην 
πλάτη (ΕΟΚ 1538/91). Να προέρχονται από πτηνοτροφεία και πτηνοσφαγεία με αριθμό 
έγκρισης από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία και να φέρουν σφραγίδα κτηνιατρικού 
ελέγχου. Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του ΠΔ 203/98 και του HACCP, τις 
οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. 

ΜΟΣΧΑΡΙ ΠΟΝΤΙΚΙ 

Να προέρχεται από ζώο, ηλικίας 8 - 12 μηνών. Να είναι κρέας νωπό, άπαχο A ποιότητας 
απαλλαγμένο από οστά, λίπος, τένοντες κλπ, το οποίο να βρίσκεται σε καλή θρεπτική 
κατάσταση, κόκκινου χρώματος, χωρίς οσμή και αίματα (σπάλα - ελιά - ποντικός). Να είναι 
σφαγμένο πριν από 48 ώρες και μέχρι 6 ημέρες. Να έχει ετικέτα επισήμανσης με στοιχεία 
ιχνηλασιμότητας. Το κρέας κατά τον χρόνο παράδοσης του στα τμήματα του Ν.Π. δεν πρέπει 
να παρουσιάζει θερμοκρασία ανώτερη των 4-6 C οξύτητα (PH) μεγαλύτερη του 5,8 μικρότερη 
του 4 και αλλοίωση του χρώματος, της οσμής, και της σύστασης. Η συντήρηση και η διακίνηση 
να τηρεί τις διατάξεις του ΠΔ 203/98, του HACCP και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς 
τροφίμων. 

ΟΜΑΔΑ 4Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Όλα τα φρούτα και τα λαχανικά πρέπει να είναι : Α' ποιότητας της εποχής και να ανταποκρίνονται στις ποιοτικές προδιαγραφές της κατηγορίας. Να 
μην είναι χτυπημένα, να μην εμφανίζουν αλλοίωση σύστασης και οργανοληπτικών χαρακτήρων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κώδικα 
τροφίμων και ποτών. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να καταναλωθούν. Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη, 
φρέσκα, απαλλαγμένα από ζιζάνια και τα λαχανικά χωρίς μαραμένα φύλλα. Στα δελτία αποστολής τους να αναγράφεται ότι είναι Α' ποιότητας 
καθώς και ο τόπος παραγωγής τους. Οι συσκευασίες των οπωρολαχανικών να είναι χάρτινες, καθαρές, κατάλληλες για τρόφιμα, απαλλαγμένες από 
ξένες ύλες, ώστε να εξασφαλίζεται η μεταφορά και διακίνηση τους σε ικανοποιητική κατάσταση με ευθύνη του προμηθευτή. Τα οπωρολαχανικά να 
είναι απαλλαγμένα από υπολείμματα φυτοφαρμάκων, ραδιενεργά κατάλοιπα και να μην είναι μεταλλαγμένα 
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ΟΜΑΔΑ 5Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ   

ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ    

ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τεχνικές προδιαγραφές 

BAKING ROWDER 2OGR 

Να είναι άριστης ποιότητας. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε 
αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. Να είναι σε 
συσκευασία τριών φακέλων. 

ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ 500 ΓΡ 

Το αλάτι θα πρέπει να είναι ψιλό, θαλασσινό, ιωδιούχο, καθαρό, λευκό, γυαλιστερό, 
αναλλοίωτο με περιεκτικότητα σε NaCL τουλάχιστον 95%. Να μην περιέχει ξένες ύλες, να 
μην εμφανίζει οποιαδήποτε οσμή και να μην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες. Θα 
πρέπει να διατίθεται σε συσκευασία μπουκάλι εγκεκριμένης για τρόφιμα και να έχει 
καθαρό βάρος 500 γραμ., με ημερομηνία λήξης κατανάλωσης 

ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨ.1ΚΙΛΟΥ 

Ο καταψυγμένος αρακάς θα είναι Α' Ποιότητος, θα έχει το ζωηρό φυσιολογικό του χρώμα, 
θα είναι καθαρισμένος, απαλλαγμένος ξένων σωμάτων. Σε συσκευασία του (ενός) 1 κιλού 
Η συσκευασία του κατεψυγμένου αρακά θα είναι, κατάλληλη για τρόφιμα, με τις 
απαραίτητες ενδείξεις (είδος, ημερομηνία παραγωγής και ημερομηνία λήξης, χώρα 
προέλευσης, στοιχεία παραγωγής, στοιχεία διακινητή, καθαρού βάρους επίπαγου επί τις 
εκατό κλπ) στην ελληνική γλώσσα. Η μεταφορά των προϊόντων να γίνεται με μεταφορικά 
μέσα - ψυγεία σε θερμοκρασία 18 βαθμούς Κελσίου καθαρά, απολυμασμένα, με 
καταγραφικά θερμόμετρα. Τα προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση 
κατάψυξης.  

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1ΚΙΛΟΥ 

Το αλεύρι για όλες τις χρήσεις θα πρέπει να είναι προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου 
βιομηχανικώς καθαρισμένος από πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία. Αλεύρι που να μην 
είναι υγροποιημένο ή σβολιασμένο και να μην έχει καμιά μυρωδιά. Να παραδίδονται 
συσκευασμένα σε αεροστεγείς συσκευασίες καθαρού βάρους 1.000 γραμ, από αγνές 
πρώτες ύλες, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης 
κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. Το αλεύρι θα 
πρέπει να είναι σίτου τύπου 70%. 

ΑΛΕΥΡΙ ΤΥΠΟΥ ΦΑΡΙΝΑ 500γρ. 

Το αλεύρι φαρίνα θα πρέπει να είναι προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου βιομηχανικώς 
καθαρισμένος από πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία. Αλεύρι που να μην είναι 
υγροποιημένο ή σβολιασμένο και να μην έχει καμιά μυρωδιά. Να παραδίδονται 
συσκευασμένα σε αεροστεγείς συσκευασίες καθαρού βάρους 500 γραμ, από αγνές πρώτες 
ύλες, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και 
του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 

ΑΜΥΓΔΑΛΟΨΥΧΑ 200γρ. 

Αμύγδαλα, να είναι ανάλατα αρίστης ποιότητας και να αναγράφεται στη συσκευασία τους 
η ημερομηνία λήξης και ο τόπος προέλευσης. Τα αμύγδαλα να είναι σε συσκευασία των 
200γρ. 
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ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 200 γρ. 

Να είναι άριστης ποιότητας. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε 
αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. Να έχει καθαρό βάρος 
200 γραμ. 

ΑΥΓΑ ΜΕΣΑΙΑ  ΕΞΑΔΑ 
Να είναι άριστης ποιότητας. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε 
αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής.  

ΒΑΝΙΛΙΝΗ 5 ΤΕΜ Σε κουτί με πέντε φακελάκια και βάρος 1,5 γραμ. έκαστο φακελάκι 

ΒΙΤΑΜ SOFT250γρ. 

Να είναι 100% φυτικό προϊόν από εκλεκτά έλαια εμπλουτισμένο με βιταμίνες, κατάλληλο 
για άλειμμα και για την παρασκευή γλυκών και φαγητών. Θα παραδίδεται σε συσκευασία 
των 500 γρ. κατά προτίμηση σε πλαστικό κύπελλο (κεσές), εγκεκριμένο για διατήρηση 
τροφίμων, με ένδειξη στην συσκευασία του ημερομηνίας παραγωγής και λήξης 
κατανάλωσης του προϊόντος. 

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 ΓΡ 

Το γάλα εβαπορέ θα είναι λευκό αγελαδινό συμπυκνωμένο εβαπορέ αποστειρωμένο γάλα 
του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά να είναι τουλάχιστον 7,5% σε 
μεταλλική ή χάρτινη (tetra-pack) συσκευασία των 410γρ. Να αναγράφονται στη 
συσκευασία οδηγίες για τον τρόπο ανασύστασης ή αραίωσης, όπως επίσης η ημερομηνία 
λήξης του προϊόντος και οι εκατοστιαίες περιεκτικότητες θρεπτικών συστατικών του 
προϊόντος. Η συσκευασία πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής.Να διασφαλίζεται ότι η 
παραγωγή του γάλακτος δεν έχει προέλθει από ζώα ή ζωοτροφές που χρησιμοποιούν 
γενετικώς μεταλλαγμένα προϊόντα. Όλες οι διεργασίες σχετικά με την παραγωγή και 
συσκευασία του να έχουν γίνει σύμφωνα με την οδηγία 02/46 ΕΕ. Να έχει σχετικό αριθμό 
κτηνιατρικής έγκρισης και HACCP 

ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ 

Το αγελαδινό γάλα (παστεριωμένο και ομογενοποιημένο), θα είναι πλήρες όπως 
καθορίζεται από τον κώδικα τροφίμων και ποτών και σύμφωνα με τις διατάξεις της 
Υποπαραγράφου ΣΤ.8 του Ν. 4254/ΦΕΚ 85/7-4-2014 ως «παστεριωμένο γάλα». Το γάλα θα 
είναι αρίστης ποιότητας αγελαδινό, πλήρες απαλλαγμένο από οποιαδήποτε άχρηστη, 
περιττή ή βλαβερή ουσία, θα έχει υποστεί παστερίωση και ομογενοποίηση και θα είναι 
συσκευασμένο σε συσκευασία του 1 λίτρου είτε από υλικό tetrapack ή από υλικό PVC 
κατάλληλο για τρόφιμα σύμφωνα με τον Κώδικα τροφίμων και Ποτών και θα κλείνει με 
καπάκι ασφαλείας. Στη συσκευασία του παστεριωμένου γάλακτος πρέπει να αναγράφονται 
σε εμφανές σημείο και με ευδιάκριτους χαρακτήρες οι ενδείξεις «παστεριωμένο» και 
«γάλα», η ημερομηνία παστερίωσης, η ημερομηνία λήξης, το σήμα καταλληλότητας του 
προϊόντος, η θερμοκρασία συντήρησής του το είδος της θερμικής επεξεργασίας που έχει 
υποστεί το γάλα, η ημερομηνία παραγωγής ή θερμικής επεξεργασίας, η οποία θα πρέπει 
να είναι η αμέσως προηγούμενη από την ημερομηνία παράδοσης. Επίσης πρέπει να 
αναγράφεται σε σαφή μορφή και εμφανές σημείο στο ίδιο οπτικό πεδίο με το σήμα του 
προϊόντος η διάρκεια ζωής του γάλακτος σε ημέρες, όπως επίσης και τα θρεπτικά 
συστατικά του προϊόντος συμπεριλαμβανομένων και των φυσικών συστατικών του 
γάλακτος 

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΒΡΑΣΤΗ ΦΕΤΕΣ 
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛ) 

Γαλοπούλα βραστή άπαχη. Η συσκευασία να είναι κλειστή, (μπαστούνι) κατάλληλη για 
τρόφιμα με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. 

ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 50γρ. 

Να είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένο από ξένες ύλες και οσμές. Η συσκευασία να 
είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο 
τόπος παρασκευής. Να έχει καθαρό βάρος 50 γραμ. 

ΔΑΦΝΗ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΗ 100γρ. 

Να είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένο από ξένες ύλες και οσμές. Η συσκευασία να 
είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο 
τόπος παρασκευής. Να έχει καθαρό βάρος 50 γραμ. 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ ΑΠΛΑ 

Να είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένο από ξένες ύλες και οσμές. Η συσκευασία να 
είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο 
τόπος παρασκευής. Να έχει καθαρό βάρος 50 γραμ. 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 5 ΛΙΤ 

Το ελαιόλαδο θα πρέπει να διατίθεται σε συσκευασία 5 λίτρων. Θα πρέπει να είναι προϊόν 
εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο με τέλειο άρωμα και γεύση, με οξύτητα όχι μεγαλύτερη από 
1%. Θα παραδίδεται σε συσκευασία εγκεκριμένη για διατήρηση τροφίμων, στην οποία θα 
αναφέρονται η ονομασία, η κατηγορία, το καθαρό βάρος, ο παρασκευαστής ή 
συσκευαστής, ο αριθμός παρτίδας, η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, οι 
συνθήκες διατήρησης και το σύστημα διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης 

ΖΑΧΑΡΗ 1 ΚΙΛΟΥ 

Η ζάχαρη λευκή κρυσταλλική θα πρέπει να είναι φυσικό προϊόν, απαλλαγμένη από ξένες 
ύλες, σε χάρτινη συσκευασία των 1.000 γρ, με ημερομηνία παραγωγής και λήξης 
κατανάλωσης και ένδειξη του διεθνούς σήματος ζάχαρης. 

ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ 
Η ζάχαρη άχνη θα πρέπει να είναι φυσικό προϊόν, απαλλαγμένη από ξένες ύλες, σε 
συσκευασία των 400 γρ, με ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. 
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ΖΑΧΑΡΟΥΧΟ ΓΑΛΑ 

Το γάλα  θα είναι λευκό αγελαδινό συμπυκνωμένο  αποστειρωμένο γάλα του οποίου η 
κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά να είναι τουλάχιστον 7,5% σε μεταλλική ή χάρτινη 
(tetra-pack) συσκευασία των 410γρ. Να αναγράφονται στη συσκευασία οδηγίες για τον 
τρόπο ανασύστασης ή αραίωσης, όπως επίσης η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και οι 
εκατοστιαίες περιεκτικότητες θρεπτικών συστατικών του προϊόντος. Η συσκευασία πρέπει 
να πληροί τους όρους υγιεινής.Να διασφαλίζεται ότι η παραγωγή του γάλακτος δεν έχει 
προέλθει από ζώα ή ζωοτροφές που χρησιμοποιούν γενετικώς μεταλλαγμένα προϊόντα. 
Όλες οι διεργασίες σχετικά με την παραγωγή και συσκευασία του να έχουν γίνει σύμφωνα 
με την οδηγία 02/46 ΕΕ. Να έχει σχετικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης και HACCP 

ΚΑΚΑΟ ΣΚΟΝΗ 
Το κακάο  θα πρέπει να είναι απαλλαγμένος από ξένες ύλες, σε συσκευασία των 500 γραμ. 
κατάλληλη για τρόφιμα, με ημερομηνία παραγωγής και λήξης 

ΚΑΝΕΛΑ ΣΚΟΝΗ 50 ΓΡ 

Να είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένο από ξένες ύλες και οσμές. Η συσκευασία να 
είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο 
τόπος παρασκευής. Να έχει καθαρό βάρος 50 γραμ. 

ΚΑΠΗ ΝΕΡΟ ΕΞΑΔΕΣ Σε συσκευασία του 1,5 It 

ΚΑΠΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΕΞΑΔΑ 1,5 
ΛΙΤΡΟΥ  

Σε συσκευασία του 1,5 It 

ΚΑΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ 450 gr  
Ο ελληνικός καφές θα πρέπει να είναι απαλλαγμένος από ξένες ύλες, σε συσκευασία των 
500 γραμ. κατάλληλη για τρόφιμα, με ημερομηνία παραγωγής και λήξης 

ΚΑΠΗ ΤΣΑΙ ΒΟΥΝΟΥ 
ΤΟ τσάι βουνού θα πρέπει να είναι απαλλαγμένος από ξένες ύλες, σε συσκευασία των 500 
γραμ. κατάλληλη για τρόφιμα, με ημερομηνία παραγωγής και λήξης 

ΚΑΠΗ ΖΑΧΑΡΗ 1ΚΙΛΟΥ 

Η ζάχαρη λευκή κρυσταλλική θα πρέπει να είναι φυσικό προϊόν, απαλλαγμένη από ξένες 
ύλες, σε χάρτινη συσκευασία των 1.000 γρ, με ημερομηνία παραγωγής και λήξης 
κατανάλωσης και ένδειξη του διεθνούς σήματος ζάχαρης. 

ΚΑΠΗ ΧΑΜΟΜΗΛΙ 
θα πρέπει να είναι απαλλαγμένος από ξένες ύλες, σε συσκευασία των 500 γραμ. κατάλληλη 
για τρόφιμα, με ημερομηνία παραγωγής και λήξης 

ΚΑΠΗ ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ 100 γρ 

Να είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένο από ξένες ύλες και οσμές. Η συσκευασία να 
είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο 
τόπος παρασκευής. Να έχει καθαρό βάρος 50 γραμ. 

ΚΑΠΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ ΚΑΡΦΙ 

Να είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένο από ξένες ύλες και οσμές. Η συσκευασία να 
είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο 
τόπος παρασκευής. Να έχει καθαρό βάρος 50 γραμ. 

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 
ΧΥΜΑ 

Σε συσκευασία των 1000 γρ. διάφορες γεύσεις. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να 
αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. 

ΚΑΡΥΔΟΨΙΧΑ 200γρ. 

Καρύδια, να είναι ανάλατα αρίστης ποιότητας και να αναγράφεται στη συσκευασία τους η 
ημερομηνία λήξης και ο τόπος προέλευσης. Τα αμύγδαλα να είναι σε συσκευασία των 
500γρ. 

ΚΟΝΙΑΚ 700 ΜL 
Να είναι άριστης ποιότητας. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε 
αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής.  

ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΕΡ 
ΚΟΡΝ-ΦΛΑΟΥΡ (τεμάχιο200γρ): Με συσκευασία αναλλοίωτη με ημερομηνία λήξης. Όχι 
υγροποιημένο ή σβολιασμένο που δεν θα έχει καμία μυρωδιά ή έντομα.  

ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ 125γρ. Σοκολάτα (πλάκας) σε συσκευασία των 100 γρ. χωρίς να υπάρχουν χρωστικές ουσίες 

ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΜΙΣΟ 500γρ. 

Τα μακαρόνια - πάστες θα πρέπει να παραδίδονται συσκευασμένα σε αεροστεγείς 
συσκευασίες καθαρού βάρους 500 γραμ., από αγνές πρώτες ύλες, από 100% σιμιγδάλι 
σκληρού σίτου, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης 
κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ 500γρ. 

Το κριθαράκι θα πρέπει να παραδίδεται συσκευασμένο σε αεροστεγείς συσκευασίες 
καθαρού βάρους 500 γραμ., από αγνές πρώτες ύλες, από 100% σιμιγδάλι σκληρού σίτου, 
με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του 
συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 

ΜΑΓΙΑ ΞΗΡΗ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 8γρ. Μαγιά ξερή σε φακελάκι σε συσκευασία των 3 φακέλων. 

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 400γρ. 

Να είναι παρασκευασμένη με γεύση και οσμή χαρακτηριστική του χρησιμοποιηθέντος 
είδους. Σε συσκευασία των 500 γραμ., στην οποία θα υπάρχει ένδειξη του συστήματος 
διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους 
αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης 

ΑΔΑ: 6ΞΩΦΩΞΑ-2Ι4



 
 

ΜΕΛΙ ΑΝΘΕΩΝ 900γρ. 

Το μέλι θα πρέπει να είναι αγνό φυσικό, ανεπεξέργαστο προϊόν χωρίς προσμίξεις και 
συντηρητικά σε συσκευασία 920-1000 gr γυάλινη ή μεταλλική, εγκεκριμένη για διατήρηση 
τροφίμων, με ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. Να προέρχεται από θυμάρι 
και τούτο να αναφέρεται στην ετικέτα συσκευασίας 

ΜΕΡΕΝΤΑ 1κιλού 

Άριστης ποιότητας πραλίνα φουντουκιού , τυποποιη9ένη σε κατάλληλη συσκευασία, 
βάρους 1000 γρα. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.  

ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ 30γρ. 

Να είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένο από ξένες ύλες και οσμές. Η συσκευασία να 
είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο 
τόπος παρασκευής. Να έχει καθαρό βάρος 15 γραμ 

ΜΠΑΧΑΡΙ 50γρ. 

Να είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένο από ξένες ύλες και οσμές. Η συσκευασία να 
είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο 
τόπος παρασκευής. Να έχει καθαρό βάρος 15 γραμ 

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΤΙ ΜΠΕΡ 225γρ. 

Μπισκότα τύπου Πτί -Μπέρ ή ισοδύναμου, τετράγωνα μπισκότα πλούσια σε πρωτεΐνες, 
υδατάνθρακες και φυτικές ίνες, σε πλαστική αεροστεγή συσκευασία των 225 γρ. με ένδειξη 
ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. 

ΝΕΡΟ ΕΞΑΔΑ Σε συσκευασία του 1,5 It 

ΝΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ 500 ml PASSATA  

Τοματοχυμός συμπυκνωμένος σε συσκευασία των 500 γραμμαρίων χάρτινη ή μεταλλική, το 
άνοιγμα της οποίας δεν θα απαιτεί ανοιχτήρι. Να είναι χωρίς προσθήκη συντηρητικών. Η 
συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του 
προϊόντος και ο τόπος παρασκευής 

ΞΥΔΙ 390ml 
Το ξίδι να προέρχεται από σταφύλι και να μην είναι αναπλήρωμα ξυδιού (να μην περιέχει 
αλκοόλη), σε συσκευασία των 350-400mI. 

ΠΕΛΤΕΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ 400γρ. 

Τοματοχυμός συμπυκνωμένος σε συσκευασία των 500 γραμμαρίων χάρτινη ή μεταλλική, το 
άνοιγμα της οποίας δεν θα απαιτεί ανοιχτήρι. Να είναι χωρίς προσθήκη συντηρητικών. Η 
συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του 
προϊόντος και ο τόπος παρασκευής 

ΠΕΝΝΕΣ  

Να είναι σε αεροστεγή συσκευασία 500 γρ. όπου θα αναγράφεται 
ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 
12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του. Τα ζυμαρικά πρέπει να 
είναι Α’ ποιότητας πρόσφατης παραγωγής από 100 % σιμιγδάλι, να μην 
παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και να είναι απολύτως 
καθαρά και απαλλαγμένα από έντομα 

ΡΙΓΑΝΗ 100γρ. 

Να είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένη από ξένες ύλες και οσμές. Η συσκευασία να 
είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο 
τόπος παρασκευής. Να έχει καθαρό βάρος 50 γραμ 

ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ 500 γρ. 

Το ρύζι γλασέ, θα είναι φυσικό προϊόν υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και γεύσης, 
φετινής σοδιάς, φυσιολογικού χρώματος, με ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένο από 
ξένα σώματα, απεντομωμένο με φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, 
με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος 
διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους 
αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης.Η συσκευασία θα είναι των 500 γραμ., εκτός από 
τις προβλεπόμενες ενδείξεις (σχετικές διατάξεις), πρέπει απαραίτητα να γράφεται και η 
ποιότητα του ρυζιού 

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ 500γρ. 
ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ (ΧΟΝΔΡΟ - ΨΙΛΟ) (τεμάχιο500γρ): Να είναι από 100% σκληρό σίτο σε 
συσκευασία των 500γραμμαρίων(Χονδρό και Ψιλό). 

ΣΟΔΑ ΜΑΓ. 

Να είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένο από ξένες ύλες και οσμές. Η συσκευασία να 
είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο 
τόπος παρασκευής. Να έχει καθαρό βάρος 50 γραμ. 

ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ 500γρ 

Τυποποιημένο σε αεροστεγή συσκευασία 500 γρ. με καρπούς υγιείς, ξηρούς και 
ομοιογενείς που θα συσκευάζεται στην Ελλάδα. Στη συσκευασία θα αναγράφεται 
ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες 
από την ημερομηνία παράδοσής του. 

TAXINH 500 GR 

Να είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένο από ξένες ύλες και οσμές. Η συσκευασία να 
είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο 
τόπος παρασκευής. Να έχει καθαρό βάρος 50 γραμ. 

ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλου) 

Να είναι τύπου 40% υγρ. - 40 % λίπος Η συσκευασία να είναι κλειστή, κατάλληλη για 
τρόφιμα με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. Να είναι 
παρασκευασμένο από αιγοπρόβειο γάλα. Να είναι ημίσκληρο, εύγευστο και να έχει 
υποστεί την ωρίμανση που από την νομοθεσία προβλέπεται. Να προέρχεται από 
τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία και η παρασκευή, συντήρηση 
και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP. Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και 
χρώματος. Σημειώνουμε: Στην ετικέτα πρέπει να αναγράφεται «τυρί κασέρι» και όχι 
«τύπου κασέρι» 

ΑΔΑ: 6ΞΩΦΩΞΑ-2Ι4



 
 

ΤΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ   (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 
κιλου) 

Να είναι τύπου 38% υγρ - 40 %. Να είναι παρασκευασμένο από γάλα πρόβειο ή κατσικίσιο 
ή μίγμα αυτών. Η συσκευασία να είναι κλειστή κατάλληλη για τρόφιμα με ένδειξη της 
ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. Το τυρί να είναι σκληρό εύγευστο και να 
έχει υποστεί ωρίμανση τουλάχιστον 3 μηνών. Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό 
έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία και η παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί 
τον κώδικα HACCP. Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος. Σε συσκευασία 
των 1000 γρ. Σημειώνουμε: Στην ετικέτα πρέπει να αναγράφεται «τυρί κεφαλοτύρι» και όχι 
«τύπου κεφαλοτύρι» 

ΤΥΡΙ GOUDA ΚΟΜΜΑΤΙ   
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλου) 

Τυρί Γκούντα συσκευασμένη Α ποιότητας  και να αναγράφεται ρητά στη συσκευασία το 
όνομα . Να διατίθεται σε μεγάλα κομμάτια και να μην έχει τρίμματα. Να είναι  χωρίς 
οποιαδήποτε ξένη οσμή ή γεύση. Η συσκευασία να είναι κλειστή κατάλληλη για τρόφιμα, 
με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. Η παρασκευή, συντήρηση 
και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP. Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και 
χρώματος. Σε συσκευασία των 800-1.000 γραμμ. 

ΤΥΡΙ GOYDA ΦΕΤΕΣ  (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
500 γρ) 

Τυρί Γκούντα συσκευασμένη Α ποιότητας  και να αναγράφεται ρητά στη συσκευασία το 
όνομα . Να διατίθεται σε μεγάλα κομμάτια και να μην έχει τρίμματα. Να είναι  χωρίς 
οποιαδήποτε ξένη οσμή ή γεύση. Η συσκευασία να είναι κλειστή κατάλληλη για τρόφιμα, 
με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. Η παρασκευή, συντήρηση 
και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP. Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και 
χρώματος.  

ΦΑΚΕΣ 500 ΓΡ 

Οι φακές, συσκευασίας 500 γρ., θα είναι φυσικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, 
βραστερότητας και γεύσης, φετινής σοδιάς, ώριμα, φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά, μη 
συρρικνωμένα και με ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα σώματα, 
απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με ένδειξη της 
ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης 
ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους 
οργανισμούς πιστοποίησης και δεν θα προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά 

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΠΛΑΤΙΑ ΚΑΤΕΨ.1ΚΙΛΟΥ 

Ο καταψυγμένος αρακάς θα είναι Α' Ποιότητος, θα έχει το ζωηρό φυσιολογικό του χρώμα, 
θα είναι καθαρισμένος, απαλλαγμένος ξένων σωμάτων. Σε συσκευασία του (ενός) 1 κιλού 
Η συσκευασία του κατεψυγμένου αρακά θα είναι, κατάλληλη για τρόφιμα, με τις 
απαραίτητες ενδείξεις (είδος, ημερομηνία παραγωγής και ημερομηνία λήξης, χώρα 
προέλευσης, στοιχεία παραγωγής, στοιχεία διακινητή, καθαρού βάρους επίπαγου επί τις 
εκατό κλπ) στην ελληνική γλώσσα. Η μεταφορά των προϊόντων να γίνεται με μεταφορικά 
μέσα - ψυγεία σε θερμοκρασία 18 βαθμούς Κελσίου καθαρά, απολυμασμένα, με 
καταγραφικά θερμόμετρα. Τα προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση 
κατάψυξης.  

ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ ΜΕΤΡΙΑ 500γρ. 

Τα φασόλια, συσκευασίας 500 γρ., θα είναι φυσικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, 
βραστερότητας και γεύσης, φετινής σοδιάς, ώριμα, φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά, μη 
συρρικνωμένα και με ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα σώματα, 
απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με ένδειξη της 
ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης 
ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους 
οργανισμούς πιστοποίησης και δεν θα προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά 

ΦΙΔΕΣ ΧΟΝΤΡΟΣ 500γρ. 

Να είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένο από ξένες ύλες και οσμές. Η συσκευασία να 
είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο 
τόπος παρασκευής. Να έχει καθαρό βάρος 50 γραμ. 

ΦΟΡΜΑ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ 700γρ. 

Να είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένο από ξένες ύλες και οσμές. Η συσκευασία να 
είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο 
τόπος παρασκευής. Να έχει καθαρό βάρος 50 γραμ. 

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ 4 ΤΕΜ 520γρ. 

Να είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένο από ξένες ύλες και οσμές. Η συσκευασία να 
είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο 
τόπος παρασκευής. Να έχει καθαρό βάρος 50 γραμ. 

ΦΥΤΙΝΗ 1ΚΙΛΟΥ 

Να είναι 100% φυτικό προϊόν από εκλεκτά έλαια εμπλουτισμένο με βιταμίνες, κατάλληλο 
για άλειμμα και για την παρασκευή γλυκών και φαγητών. Θα παραδίδεται σε συσκευασία 
των 500 γρ. κατά προτίμηση σε πλαστικό κύπελλο (κεσές), εγκεκριμένο για διατήρηση 
τροφίμων, με ένδειξη στην συσκευασία του ημερομηνίας παραγωγής και λήξης 
κατανάλωσης του προϊόντος. 

ΧΟΙΡΙΝΗ ΩΜΟΠΛΑΤΗ ΦΕΤΕΣ 
(συσκευασια 500 γρ) 

Να είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένο από ξένες ύλες και οσμές. Η συσκευασία να 
είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο 
τόπος παρασκευής. Να έχει καθαρό βάρος 50 γραμ. 
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ΧΥΛΟΠΙΤΑΚΙ  500γρ. 

Οι χυλοπίτες θα πρέπει να παραδίδονται συσκευασμένες σε αεροστεγείς συσκευασίες 
καθαρού βάρους 500 γραμ., από αγνές πρώτες ύλες, από 100% σιμιγδάλι σκληρού σίτου, 
με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του 
συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης 

ΧΥΜΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ 1 ΛΙΤ 
ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ 

Σε συσκευασία χάρτινη τύπου TetraPack του 1 It χωρίς προσθήκη συντηρητικών και 
ζάχαρης και να αναγράφεται στην ετικέτα του η ελάχιστη περιεκτικότητα σε χυμό φρούτων, 
πολτό φρούτων ή μίγμα αυτών των συστατικών με την ένδειξη «Περιεκτικότητα σε φρούτα 
50% τουλάχιστον». Να είναι εμφανής η ένδειξη ημερομηνίας συσκευασίας και λήξης. 

ΨΑΡΙ ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ ΚΑΤΕΨ. 

Ο βακαλάος ΑΚ ακέφαλος θα προσφέρεται σε μέγεθος τεμαχίων, 600γρ- 1000γρ.και σε 
άθικτη συσκευασία (με την απαραίτητη και ευκρινή επισήμανση στα Ελληνικά ) έως 5. Θα 
είναι κατεψυγμένος, α' ποιότητας, καλά διατηρημένος κατευθείαν βγαλμένος από τα 
ψυγεία, ώστε να μην έχουν ξεπαγώσει. Να μην έχει αλλοιώσεις στην όψη, οσμή και το 
χρώμα. Κατά την απόψυξη να διατηρεί τουλάχιστον το 70% του αρχικού του βάρους. Ο 
τεμαχισμός και η συσκευασία να έχει γίνει σε εγκαταστάσεις που διαθέτουν εγκεκριμένο 
αριθμό λειτουργίας. Τα παραπάνω πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία του 
προϊόντος. Επίσης, πάνω στα πακέτα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία και ο τόπος 
αλίευσης, καθώς και η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Απαιτείται η πλήρωση όλων των 
διατάξεων του Κώδικα, Τροφίμων και Ποτών και η εναρμόνιση στις ισχύουσες 
κανονιστικές, κτηνιατρικές, υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις, Π.Δ. 786/1978, περί 
κτηνιατρικής επιθεώρησης αλιευμάτων και Π.Δ. 290/92, τροποποίηση του Π.Δ. 786/78, 
κανονισμού Π.Δ.412/94 περί υγειονομικών όρων παραγωγής και διάθεσης μαλακίων και 
αλιευμάτων, κανονισμού 2406/96/Ε.Κ. περί προδιαγραφών εμπορίας αλιευτικών 
προϊόντων, οδηγίας 2000/13/Ε.Κ. περί επισήμανσης τροφίμων καθώς και της Αγορανομικής 
Διάταξης 7/2009(άρθρο 101, 106, 107), σχετικά με την εμπορία και διάθεση κατεψυγμένων 
αλιευμάτων σε σχέση με το ποσοστό του επίπαγου του άρθρου 1 του Π.Δ. 290/92. 
Απαιτείται επίσης η εναρμόνιση στους ισχύοντες Κανονισμούς, κτηνιατρικές και 
αγορανομικές διατάξεις, περί μικροβιολογικών σταθεροτύπων για τα κατεψυγμένα 
αλιεύματα. 

ΟΜΑΔΑ 6Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
1.Γενικά στοιχεία 
  

Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προμήθεια ειδών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών 
καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων , που στεγάζονται οι Παιδικοί Σταθμοί του Ν.Π.Δ.Δ., τα σχολεία ,  τα 
ΚΑΠΗ και οι Υπηρεσίες  του Δ Πηνειού . Τα προς προμήθεια είδη θα είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλα για 
την χρήση που προορίζονται.  

Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική 
νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις και το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών καθώς και να προέρχονται από 
νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις. 

Το νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία προς 
απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών 
διατάξεων,  των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντα διαγωνισμού, οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο. 

Όλα  τα   προϊόντα  θα  είναι  της απόλυτης  αρεσκείας  του  φορέα,  χωρίς  ο  προμηθευτής  να  μπορεί  να  
επικαλεσθεί  για  όφελός  του οποιαδήποτε τυχόν ασάφεια. 
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Αποκλείονται  τα  προϊόντα  ,  ανωμάλου χρώματος  –οσμής,  σε  συσκευασίες με  ρύπους,  σχισμένες  ή 
φθαρμένες ή παραμορφώσεις χάρτινης ή πλαστικής συσκευασίας. 

  

Αναλυτικά τα είδη είναι τα εξής: 

Γαστούνη   5/10/2020     Γαστούνη   5/10/2020    

Η  συντάξασα 
 
 
 
 

Ειρήνη Μωραίτη      

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ  
 
 
 

Μαρία Πετροπούλου 
 

1ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 

Α/Α 
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 20 
ΥΓΡΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
1,5 L 

Υγρό γενικού καθαρισμού 1,5 lt με άρωμα 
φρεσκάδας από φυτικά συστατικά, καθαρίζει 
φυσικά και υγιεινά όλες τις σκληρές πλενόμενες 
επιφάνειες: πατώματα, πλακάκια και βαμμένο 
ξύλο, χωρίς να αφήνει υπολείμματα χημικών. 
Οικονομικό στη χρήση. 

2 10 
ΥΓΡΟ ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 
ML ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 

Υγρό τζαμιών 500ml με ψεκαστήρα για 
ευκολότερη χρήση με άρωμα φρεσκάδας από 
φυτικά συστατικά προσφέρει αστραφτερό 
αποτέλεσμα σε τζάμια, καθρέπτες, γυαλί και 
χρώμιο, χωρίς να αφήνει κηλίδες στις επιφάνειες 

3 10 
ΥΓΡΟ ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 750 
ML ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 

Υγρό τζαμιών 750ml με ψεκαστήρα για 
ευκολότερη χρήση με άρωμα φρεσκάδας από 
φυτικά συστατικά προσφέρει αστραφτερό 
αποτέλεσμα σε τζάμια, καθρέπτες, γυαλί και 
χρώμιο, χωρίς να αφήνει κηλίδες στις επιφάνειες 

4 100 ΧΛΩΡΙΝΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  2 L 

Χλωρίνη απλή υγρής μορφής 2lt. Καθαρίζει, 
λευκαίνει, απολυμαίνει. Κατάλληλη για λεύκανση 
ρούχων για πλύσιμο στο χέρι και για τους χώρους 
του σπιτιού. 

5 20 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  2 L 

Χλωρίνη 2l καθαρίζει, λευκαίνει και απολυμαίνει 
όλες τις επιφάνειες. Σε παχύρρευστη μορφή για 
καλύτερη και ευκολότερη χρήση. 

6 10 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 48 ΤΕΜ. 

Χαρτί υγείας δίφυλλο από 100% φυσική 
χαρτομάζα σε συσκευασία  κατάλληλο για όλους 
τους κοινόχρηστους χώρους. 
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7 20 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800 ΓΡΑΜ. 

Χαρτί μεγάλης ανθεκτικότητας  ιδανικό για 
επιφάνειες. Είναι ανθεκτικό και 
υπεραπορροφητικό στο λάδι, τα υγρά κοπής , το 
νερό και παντός είδους εξειδικευμένα 
καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια και να είναι 
κατάλληλο για χρήση 

8 5 
ΧΑΡΤΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΑ ΚΟΥΤΙ 150 
ΤΕΜ. 

Τραπεζομάντηλα λευκό σε κιβώτιο 150 τεμαχίων, 
για κάθε είδους τραπέζια. 

9 30 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ ΖΑΚ 200 ΤΕΜ 

Χειροπετσέτες ζικ – ζακ με 200 διπλά φύλλα ανά 
πακέτο. Οι χειροπετσέτες θα είναι Ά ποιότητας , 
γκοφρέ λευκού χρώματος, γρήγορου και 
αποτελεσματικού στεγνώματος. 

10 10 ΑΚΟΥΑΦΟΡΤ 500 ML 
Υγρό διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15% , 500 ml 
. 

11 3 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕΓΑΛΗ 
Σφουγγαρίστρα μεγάλη. Μεγάλης αντοχής, 
απορροφητική 

12 5 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΑΠΛΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 
Σφουγγαρίστρα απλή με κοντάρι. Μεγάλης 
αντοχής, απορροφητική 

13 4 ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ Σκούπα με κοντάρι 130 cm. 

14 5 ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΚΟΥΠΑΣ 

Κοντάρι αλουμινίου για την επαγγελματική 
σφουγγαρίστρα , με μήκος μεγαλύτερο ή ίσο με 
1,30 μ. Να προσαρμόζεται απόλυτα στο 
ανταλλακτικό της επαγγελματικής 
σφουγγαρίστρας και στον κάλυκα της . 

15 5 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 
100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ (LARGE) 

Γάντια μιας χρήσης των 100 τεμαχίων από 
φυσικό λατέξ με πούδρα με βάση το καλαμπόκι - 
άμυλο. 

16 10 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

Σφουγγάρια για καθαρισμό διαφόρων 
επιφανειών με ανθεκτικότητα σε καθαριστικά και 
απολυμαντικά, για αποκόλληση ρύπων, 
διαστάσεων 7x14x3cm περίπου 

17 2 ΠΑΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΟΛΟ 
Πανάκια καθαρισμού με μικροΐνες για 
απομάκρυνση σκόνης σε ρολο. 

18 10 ΠΑΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΕΜ. 
Πανάκια καθαρισμού με μικροΐνες για 
απομάκρυνση σκόνης, τεμ.. 

19 27 
ΣΑΚΟΥΛΕΣΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΓΙΓΑΣ ΡΟΛΟ (10 
ΤΕΜ) 

Σακούλες απορριμμάτων διάστασης, μαύρου 
χρώματος Από καλής ποιότητας ανακυκλωμένο 
υλικό με σωστή 
επεξεργασία ώστε η κατανομή και το πάχος του 
υλικού να 
εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς 
δυσάρεστες μυρωδιές. 

20 10 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 50Χ70 ΜΕ 
ΚΟΡΔΟΝΙ 10 ΤΕΜ. 

Σακούλες απορριμμάτων διάστασης (50*70 cm.) 
Από καλής ποιότητας ανακυκλωμένο υλικό με 
σωστή επεξεργασία ώστε η κατανομή και το 
πάχος του υλικού να εξασφαλίζουν μεγαλύτερες 
αντοχές, χωρίς δυσάρεστες μυρωδιές 

21 20 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΙΝΙ ΡΟΛΟ 10 
ΤΕΜ. 

Σακούλες απορριμμάτων mini. Από καλής 
ποιότητας ανακυκλωμένο υλικό με σωστή 
επεξεργασία ώστε η κατανομή και το πάχος του 
υλικού να εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, 
χωρίς δυσάρεστες μυρωδιές 
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22 20 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΑ 
ΧΕΡΙΑ 1 L 

Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών 1l. Καθαρίζει και 
φροντίζει το δέρμα, επιπλέον προσφέρει 
ανώτερη προστασία απομακρύνοντας μικρόβια 
και βακτηρίδια. Δερματολογικά ελεγμένο. 

23 8 ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 500 ML 

Κρεμοσάπουνο χεριών με αντλία. Με διακριτικό 
άρωμα, ήπιο καθαριστικό που δεν ερεθίζει το 
δέρμα. 

24 6 ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΧΑΡΤΙΩΝ Καλαθάκι για τα χαρτια  

25 5 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ 750 ML 

Αφαιρετικό αλάτων για είδη υγιεινής σε 
συσκευασία 500 ml. Εξωτερικά της συσκευασίας 
να αναγράφονται τα συστατικά , οδηγίες χρήσης 
προφύλαξης και αριθμός καταχώρησης του ΓΧΚ . 

26 8 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ Υγρό καθαρισμού τουαλέτας 

27 10 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ Υγρό καθαρισμού για έπιπλα 

28 2 ΤΑΠΗΤΑ ΠΟΡΤΑΣ 0,60χο,90 Τάπητας πόρτασ διαστάσεων 0,60*0,90 

29 2 ΚΟΥΒΑΔΕΣ Κουβάδες 

30 20 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ 

Οινόπνευμα μπλε φωτιστικό 93%. Μετουσιωμένη 
αιθυλική αλκοόλη 

2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ  & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ  
  

Α/Α ΕΙΔΗ/ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 

ΥΓΡΟ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 
ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,5 L 30 

Υγρό γενικού καθαρισμού 4lt με άρωμα φρεσκάδας από φυτικά 
συστατικά, καθαρίζει φυσικά και υγιεινά όλες τις σκληρές πλενόμενες 
επιφάνειες: πατώματα, πλακάκια και βαμμένο ξύλο, χωρίς να αφήνει 

υπολείμματα χημικών. Οικονομικό στη χρήση. 

2 

ΥΓΡΟ ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ 
ΤΖΑΜΙΑ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ML 
ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 15 

Υγρό τζαμιών 500 ml με αντλία ευκολότερη 
χρήση με άρωμα φρεσκάδας από φυτικά συστατικά 
προσφέρει αστραφτερό αποτέλεσμα σε τζάμια, καθρέπτες, 
γυαλί και χρώμιο, χωρίς να αφήνει κηλίδες στις 
επιφάνειες 

3 

ΥΓΡΟ ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ 
ΤΖΑΜΙΑ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 750 ML 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 10 

Υγρό τζαμιών 500 ml με αντλία ευκολότερη 
χρήση με άρωμα φρεσκάδας από φυτικά συστατικά 
προσφέρει αστραφτερό αποτέλεσμα σε τζάμια, καθρέπτες, 
γυαλί και χρώμιο, χωρίς να αφήνει κηλίδες στις 
επιφάνειες 
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4 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 48 
ΤΕΜ. 20 

Χαρτί υγείας τριπλό (συσκ. 48τμχ.) από 100% φυσική χαρτομάζα σε 
συσκευασία των 48 ρολών, κατάλληλο για όλους τους κοινόχρηστους 
χώρους 

5 

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800 
ΓΡΑΜ. 25 

Χαρτί βιομηχανικό περίπου 5 κιλών σε μεγάλης ανθεκτικότητας και 
όγκου βιομηχανικό ιδανικό για επιφάνειες εργασίας και καθαρισμό 
μηχανημάτων . Είναι ανθεκτικό και υπεραπορροφητικό στο λάδι, τα 
υγρά κοπής , το νερό και παντός είδους εξειδικευμένα καθαριστικά. 
Να μην αφήνει χνούδια και να είναι κατάλληλο για χρήση σε θήκες – 
βάσεις. 

6 

ΧΑΡΤΙΝΑ 
ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΑ 
ΚΟΥΤΙ 150 ΤΕΜ. 8 

Χάρτινα τραπεζομάντιλα  άριστης ποιότητας απαλές 
απορροφητικές ανθεκτικές από λευκασμένο χημικό πολτό. Σε 
κατάλληλα τυποποιημένη πλαστική συσκευασία . 

7 

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ 
ΖΑΚ 200 ΤΕΜ 48 

Χειροπετσέτες ζικ -ζακ λευκές δίφυλλες αντοχής με διπλά 
φύλλα ανα κιβώτιο σε συσκευασίες 

8 ΑΚΟΥΑΦΟΡΤ 500 ML 15 
Υγρό διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15% 

9 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 
ΜΕΓΑΛΗ 3 

Σφουγγαρίστρα μεγάλη Να μην αφήνει χνούδι κατά τη χρήση της και 
να έχει μεγάλη απορροφητικότητα. Ιδανική για επιφάνειες από 
πλακάκι παρκέ ξύλο και μάρμαρο. 

10 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 
ΑΠΛΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 5 

Επαγγελματική σφουγγαρίστρα ( 400γρ) (ανταλλακτικό ) 
κατασκευασμένη από πρωτογενή τεμάχια 10 νήματα με εξαιρετική 
αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδι 
κατά τη χρήση της και να έχει μεγάλη απορροφητικότητα. Ιδανική για 
επιφάνειες από πλακάκι παρκέ ξύλο και μάρμαρο. 

11 

ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ 
ΚΟΝΤΑΡΙ 6 Σκούπα με κοντάρι 130 cm. 

12 

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ (LARGE) 6 

Γάντια μιας χρήσης των 100 τεμαχίων από φυσικό λατέξ 
με πούδρα με βάση το καλαμπόκι - άμυλο 

13 

ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ Νο 7,5 10 

Γάντια γενικής χρήσης Νο 7,5 
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14 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ 10 

Σφουγγάρια κουζίνας για καθαρισμό με ανθεκτικότητα σε καθαριστικά 
και απολυμαντικά. 

15 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΣΚΛΗΡΑ 
ΜΕΓΑΛΑ 5 

Σφουγγάρια σκληρά, μεγάλα, για καθαρισμό διαφόρων επιφανειών με 
ανθεκτικότητα σε καθαριστικά και απολυμαντικά 

16 

ΠΑΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΡΟΛΟ 5 Πανάκια καθαρισμού με μικροΐνες για απομάκρυνση σκόνης σε ρολο. 

17 

ΠΑΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΤΕΜ. 10 

Πανάκια καθαρισμού με μικροΐνες για απομάκρυνση σκόνης ανα 
τεμάχιο 

18 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 
ΓΙΓΑΣ ΡΟΛΟ (10 ΤΕΜ) 21 

Σακούλες απορριμμάτων 10 τεμ, 
από καλής ποιότητας ανακυκλωμένο υλικό με σωστή 
επεξεργασία ώστε η κατανομή και το πάχος του υλικού να 
εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς δυσάρεστες μυρωδιές. 

19 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 
50Χ70 ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 
10 ΤΕΜ. 19 

Σακούλες απορριμμάτων διάστασης (50*70 cm.) Από καλής ποιότητας 
ανακυκλωμένο υλικό με σωστή επεξεργασία ώστε η κατανομή και το 
πάχος του υλικού να εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς 
δυσάρεστες μυρωδιές 

20 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΙΝΙ 
ΡΟΛΟ 10 ΤΕΜ. 

10 

Σακούλες απορριμμάτων mini. Από καλής ποιότητας ανακυκλωμένο 
υλικό με σωστή επεξεργασία ώστε η κατανομή και το πάχος του 
υλικού να εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς δυσάρεστες 
μυρωδιές 

21 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 
ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ ΓΙΑ 
ΤΑ ΧΕΡΙΑ 1 L 15 

Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών 1l. Καθαρίζει και φροντίζει το δέρμα, 
επιπλέον προσφέρει ανώτερη προστασία απομακρύνοντας μικρόβια 
και βακτηρίδια. Δερματολογικά ελεγμένο. 

22 

ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ ΜΕ 
ΑΝΤΛΙΑ 500 ML 10 

Κρεμοσάπουνο χεριών με αντλία. Με διακριτικό άρωμα, ήπιο 
καθαριστικό που δεν ερεθίζει το δέρμα. 

23 ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΧΑΡΤΙΩΝ 5 Καλαθάκι για τα χαρτια  

24 

ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ 750 
ML 5 

Αφαιρετικό αλάτων για είδη υγιεινής σε συσκευασία 500 
ml. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 
συστατικά , οδηγίες χρήσης προφύλαξης και αριθμός 
καταχώρησης του ΓΧΚ . 

25 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 10 Υγρό καθαρισμού τουαλέτας 
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26 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΕΠΙΠΛΩΝ 2 Υγρό καθαρισμού για έπιπλα 

27 

ΤΑΠΗΤΑ ΠΟΡΤΑΣ 
0,60χο,90 2 Τάπητασ πόρτασ διαστάσεων 0,60*0,90 

28 ΚΟΥΒΑΔΕΣ 2 Κουβάδες 

29 

ΦΑΡΑΣΙΑ ΜΕ 
ΚΟΝΤΑΡΙ 4 

Φαράσι πλαστικό με κοντάρι πλαστικό. Εύκολο στη χρήση 

      

 3ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ  3o & 4o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ  

Α/Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΗ/ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 22 
ΥΓΡΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,5 L 

Υγρό γενικού καθαρισμού 1,5 lt με άρωμα φρεσκάδας από 
φυτικά συστατικά, καθαρίζει φυσικά και υγιεινά όλες τις 
σκληρές πλενόμενες επιφάνειες: πατώματα, πλακάκια και 
βαμμένο ξύλο, χωρίς να αφήνει υπολείμματα χημικών. 
Οικονομικό στη χρήση. 

2 12 
ΥΓΡΟ ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ML ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 

Υγρό τζαμιών 500 ml με αντλία ευκολότερη 
χρήση με άρωμα φρεσκάδας από φυτικά συστατικά 
προσφέρει αστραφτερό αποτέλεσμα σε τζάμια, 
καθρέπτες, 
γυαλί και χρώμιο, χωρίς να αφήνει κηλίδες στις 
επιφάνειες 

3 12 

ΥΓΡΟ ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 750 ML 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 

Υγρό τζαμιών 750ml με ψεκαστήρα για ευκολότερη χρήση 
με άρωμα φρεσκάδας από φυτικά συστατικά προσφέρει 
αστραφτερό αποτέλεσμα σε τζάμια, καθρέπτες, γυαλί και 
χρώμιο, χωρίς να αφήνει κηλίδες στις επιφάνειες 

4 100 
ΧΛΩΡΙΝΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  2 L 

Χλωρίνη απλή υγρής μορφής 2lt. Καθαρίζει, λευκαίνει, 
απολυμαίνει. Κατάλληλη για λεύκανση ρούχων για πλύσιμο 
στο χέρι και για τους χώρους του σπιτιού. 

5 20 
ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  2 L 

Χλωρίνη καθαρίζει, λευκαίνει και απολυμαίνει όλες τις 
επιφάνειες. Σε παχύρρευστη μορφή για καλύτερη και 
ευκολότερη χρήση. 

6 15 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 48 ΤΕΜ. 

Χαρτί υγείας, από 100% φυσική χαρτομάζα, 
κατάλληλο για όλους τους κοινόχρηστους χώρους. 
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7 12 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΤΡΑΔΑ 

Χαρτί μεγάλης ανθεκτικότητας  ιδανικό για επιφάνειες. 
Είναι ανθεκτικό και υπεραπορροφητικό στο λάδι, τα υγρά 
κοπής , το νερό και παντός είδους εξειδικευμένα 
καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια και να είναι 
κατάλληλο για χρήση 

8 15 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800 ΓΡΑΜ. 

Χαρτί μεγάλης ανθεκτικότητας  ιδανικό για επιφάνειες. 
Είναι ανθεκτικό και υπεραπορροφητικό στο λάδι, τα υγρά 
κοπής , το νερό και παντός είδους εξειδικευμένα 
καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια και να είναι 
κατάλληλο για χρήση 

9 6 
ΧΑΡΤΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΑ 
ΚΟΥΤΙ 150 ΤΕΜ. 

Τραπεζομάντηλα λευκό σε κιβώτιο 150 τεμαχίων, για κάθε 
είδους τραπέζια. 

10 35 
ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ ΖΑΚ 200 
ΤΕΜ 

Χειροπετσέτες ζικ – ζακ με 200 διπλά φύλλα ανά πακέτο. Οι 
χειροπετσέτες θα είναι Ά ποιότητας , γκοφρέ λευκού 
χρώματος, γρήγορου και αποτελεσματικού στεγνώματος. 

11 15 ΑΚΟΥΑΦΟΡΤ 500 ML 

Υγρό διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15% , 500 ml 
. 

12 5 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕΓΑΛΗ 

Σφουγγαρίστρα μεγάλη να μην αφήνει χνούδι κατά τη 
χρήση της και να έχει μεγάλη απορροφητικότητα. Ιδανική 
για επιφάνειες από πλακάκι παρκέ ξύλο και μάρμαρο. 

13 5 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΑΠΛΗ ΜΕ 
ΚΟΝΤΑΡΙ 

Επαγγελματική σφουγγαρίστρα ( 400γρ) (ανταλλακτικό ) 
κατασκευασμένη από πρωτογενή τεμάχια 10 νήματα με 
εξαιρετική αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να 
μην αφήνει χνούδι κατά τη χρήση της και να έχει μεγάλη 
απορροφητικότητα. Ιδανική για επιφάνειες από πλακάκι 
παρκέ ξύλο και μάρμαρο. 

14 5 ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ Σκούπα με κοντάρι 130 cm. 

15 6 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
ΣΚΟΥΠΑΣ 

Κοντάρι αλουμινίου για την επαγγελματική 
σφουγγαρίστρα , με μήκος μεγαλύτερο ή ίσο με 1,30 
μ. Να προσαρμόζεται απόλυτα στο ανταλλακτικό της 
επαγγελματικής σφουγγαρίστρας και στον κάλυκα 
της . 

16 5 

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
(LARGE) 

Γάντια μιας χρήσης των 100 τεμαχίων από φυσικό 
λατέξ με πούδρα με βάση το καλαμπόκι - άμυλο. 

17 7 ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 7,5 
Γάντια γενικής χρήσης Νο 7,5 

18 12 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

Σφουγγάρια κουζίνας για καθαρισμό με ανθεκτικότητα σε 
καθαριστικά και απολυμαντικά. 

19 10 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΣΚΛΗΡΑ ΜΕΓΑΛΑ 

Σφουγγάρια σκληρά, μεγάλα, για καθαρισμό διαφόρων 
επιφανειών με ανθεκτικότητα σε καθαριστικά και 
απολυμαντικά 

20 5 ΠΑΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΟΛΟ 
Πανάκια καθαρισμού με μικροΐνες για απομάκρυνση 
σκόνης σε ρολο. 

21 13 ΠΑΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΕΜ. 
Πανάκια καθαρισμού με μικροΐνες για απομάκρυνση 
σκόνης ανα τεμάχιο 
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22 30 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΓΙΓΑΣ 
ΡΟΛΟ (10 ΤΕΜ) 

Σακούλες απορριμμάτων 10 τεμ, 
από καλής ποιότητας ανακυκλωμένο υλικό με σωστή 
επεξεργασία ώστε η κατανομή και το πάχος του υλικού να 
εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς δυσάρεστες 
μυρωδιές. 

23 12 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 
50Χ70 ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 10 ΤΕΜ. 

Σακούλες απορριμμάτων διάστασης (50*70 cm.) Από καλής 
ποιότητας ανακυκλωμένο υλικό με σωστή επεξεργασία 
ώστε η κατανομή και το πάχος του υλικού να εξασφαλίζουν 
μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς δυσάρεστες μυρωδιές 

24 10 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΙΝΙ 
ΡΟΛΟ 10 ΤΕΜ. 

Σακούλες απορριμμάτων mini. Από καλής ποιότητας 
ανακυκλωμένο υλικό με σωστή επεξεργασία ώστε η 
κατανομή και το πάχος του υλικού να εξασφαλίζουν 
μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς δυσάρεστες μυρωδιές 

25 12 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ 
ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ 1 L 

Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών 1l. Καθαρίζει και φροντίζει το 
δέρμα, επιπλέον προσφέρει ανώτερη προστασία 
απομακρύνοντας μικρόβια και βακτηρίδια. Δερματολογικά 
ελεγμένο. 

26 10 
ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 500 
ML 

Κρεμοσάπουνο χεριών με αντλία. Με διακριτικό 
άρωμα, ήπιο καθαριστικό που δεν ερεθίζει το δέρμα. 

27 8 ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΧΑΡΤΙΩΝ Καλαθάκι για τα χαρτια  

28 10 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ 750 ML 

Αφαιρετικό αλάτων για είδη υγιεινής σε 
συσκευασία 500 ml. Εξωτερικά της συσκευασίας 
να αναγράφονται τα συστατικά , οδηγίες χρήσης 
προφύλαξης και αριθμός καταχώρησης του ΓΧΚ . 

29 10 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ Υγρό καθαρισμού τουαλέτας 
30 10 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ Υγρό καθαρισμού για έπιπλα 

31 4 ΤΑΠΗΤΑ ΠΟΡΤΑΣ 0,40χο,60 Τάπητας πόρτας διαστάσεων 0,40*0,60 

32 2 ΤΑΠΗΤΑ ΠΟΡΤΑΣ 0,60χο,90 Τάπητας πόρτας διαστάσεων 0,60*0,90 

33 3 ΚΟΥΒΑΔΕΣ Κουβάδες 

34 20 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ 

Οινόπνευμα μπλε φωτιστικό 93%. Μετουσιωμένη 
αιθυλική αλκοόλη 

 

1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ  & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ  
Α/Α ΕΙΔΗ/ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 ΑΚΟΥΑΦΟΡΤ 500ΜΛ 8 
Υγρό διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15% , 500 ml . 

ΑΔΑ: 6ΞΩΦΩΞΑ-2Ι4



 
 

2 
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ 4L 2 

Υγρό γενικού καθαρισμού 4 lt με άρωμα φρεσκάδας από φυτικά 
συστατικά, καθαρίζει φυσικά και υγιεινά όλες τις σκληρές πλενόμενες 
επιφάνειες: πατώματα, πλακάκια και βαμμένο ξύλο, χωρίς να αφήνει 
υπολείμματα χημικών. Οικονομικό στη χρήση. 

3 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΑΛΑΤΩΝ 750 ΜΛ 
SPRAY 

6 

Υγρό καθαρισμού αλάτων  750ml , καθαρίζει φυσικά και υγιεινά όλες τις 
σκληρές πλενόμενες επιφάνειες: πατώματα, πλακάκια και βαμμένο ξύλο, 
χωρίς να αφήνει υπολείμματα χημικών. Οικονομικό στη χρήση. 

4 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΑ ΤΖΑΜΙΑ 
ANTΛΙΑ 500 ΜΛ 8 

Υγρό τζαμιών 500 ml με αντλία ευκολότερη 
χρήση με άρωμα φρεσκάδας από φυτικά συστατικά 
προσφέρει αστραφτερό αποτέλεσμα σε τζάμια, καθρέπτες, 
γυαλί και χρώμιο, χωρίς να αφήνει κηλίδες στις 
επιφάνειες 

5 
ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 500 
ΜΛ 9 

Να έχει άδεια σαν καλλυντικό (άδεια ΕΟΦ). Να Έχει άδεια ( 
καταχώρηση σε ΓΧΚ) απορρυπαντικό χεριών. Να περιέχειότι 
ορίζεται στο ΦΕΚ 329, τεύχος 2ο 21/4/1997 ΚΥΑ 
6α/οικ.,3320παράρτημα VI. Να αναφέρονται σαφώς τα συστατικά 
του προϊόντος στην ετικέτα 

6 
ΧΛΩΡΙΝΗ 
ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 2L 6 

Χλωρίνη καθαρίζει, λευκαίνει και απολυμαίνει όλες τις επιφάνειες. Σε 
παχύρρευστη μορφή για καλύτερη και ευκολότερη χρήση. 

7 ΧΛΩΡΙΟ 2L 2 

Χλωρίνη απλή υγρής μορφής 2lt. Καθαρίζει, λευκαίνει, απολυμαίνει. 
Κατάλληλη για λεύκανση ρούχων για πλύσιμο στο χέρι και για τους 
χώρους του σπιτιού. 

8 
ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 
100ΤΕΜ 2 

Χειροπετσέτες λευκές δίφυλλες αντοχής με διπλά φύλλα ανα 
κιβώτιο σε συσκευασίες 

9 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 40 ΤΕΜ. 15 

Χαρτί υγείας, από 100% φυσική χαρτομάζα, κατάλληλο για όλους 
τους κοινόχρηστους χώρους. 

10 

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
ΓΙΓΑΣ 700ΓΡ 

13 

Χαρτί βιομηχανικό 700 γρ. μεγάλης ανθεκτικότητας και όγκου βιομηχανικό 
ιδανικό για επιφάνειες εργασίας και καθαρισμό μηχανημάτων . Είναι 
ανθεκτικό και υπεραπορροφητικό στο λάδι, τα υγρά κοπής , το νερό και 
παντός είδους εξειδικευμένα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια και να 
είναι κατάλληλο για χρήση σε θήκες – βάσεις. 

ΑΔΑ: 6ΞΩΦΩΞΑ-2Ι4



 
 

11 
ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ 
ΖΑΚ 15 

Χειροπετσέτες ζικ – ζακ με 200 διπλά φύλλα ανά πακέτο. Οι χειροπετσέτες 
θα είναι Ά ποιότητας , γκοφρέ λευκού χρώματος, γρήγορου και 
αποτελεσματικού στεγνώματος. 

12 

ΧΑΡΤΙΝΑ 
ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ 
ΚΟΥΤΙ   
200ΤΕΜΑΧΙΩΝ 1 

Τραπεζομάντηλα λευκό σε κιβώτιο 200 τεμαχίων, για κάθε είδους 
τραπέζια. 

13 
ΣΑΚ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 52Χ75 
ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 10 ΤΕΜ 10 

Σακούλες απορριμμάτων διάστασης (52*75 cm.) Από καλής ποιότητας 
ανακυκλωμένο υλικό με σωστή επεξεργασία ώστε η κατανομή και το 
πάχος του υλικού να εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς 
δυσάρεστες μυρωδιές 

14 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 
ΑΠΟΡ/ΤΩΝ  ΜΙΝΙ 
ΡΟΛΟ 10 ΤΕΜ 5 

Σακούλες απορριμμάτων mini. Από καλής ποιότητας ανακυκλωμένο υλικό 
με σωστή επεξεργασία ώστε η κατανομή και το πάχος του υλικού να 
εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς δυσάρεστες μυρωδιές 

15 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 
ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΜΕ 
ΚΟΡΔΟΝΙ ΓΙΓΑΣ  
70Χ95ΤΩΝ 10 ΤΕΜ 8 

Σακούλες απορριμμάτων 10 τεμ, 
από καλής ποιότητας ανακυκλωμένο υλικό με σωστή 
επεξεργασία ώστε η κατανομή και το πάχος του υλικού να 
εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς δυσάρεστες μυρωδιές. 

16 
ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 3 

Γάντια γενικής χρήσης Νο 7,5 

17 

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 
100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 4 

Γάντια μιας χρήσης των 100 τεμαχίων από φυσικό λατέξ με πούδρα 
με βάση το καλαμπόκι - άμυλο. 

18 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΣΚΛΗΡΑ 
ΜΕΓΑΛΑ 4 

Σφουγγάρια σκληρά, μεγάλα, για καθαρισμό διαφόρων επιφανειών με 
ανθεκτικότητα σε καθαριστικά και απολυμαντικά 

19 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ 8 

Σφουγγάρια κουζίνας για καθαρισμό με ανθεκτικότητα σε καθαριστικά και 
απολυμαντικά. 

20 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 
ΝΙΜΑ ΜΕΓΑΛΗ  6 

Σφουγγαρίστρα μεγάλη να μην αφήνει χνούδι κατά τη χρήση της και να 
έχει μεγάλη απορροφητικότητα. Ιδανική για επιφάνειες από πλακάκι 
παρκέ ξύλο και μάρμαρο. 

21 ΣΚΟΥΠΑ 3 

Σκούπα εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων από πλαστικό υψηλής αντοχής 
που να μην μαδάει και να σκουπίζει γρήγορα και ομοιόμορφα χωρίς να 
αφήνει ίχνη , λόγω του μεγέθους και της πυκνότητας των ινών της 

ΑΔΑ: 6ΞΩΦΩΞΑ-2Ι4



 
 

22 

ΚΟΝΤΑΡΙ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
ΣΚΟΥΠΑΣ 3 

Κοντάρι κατάλληλο για οικιακή σφουγγαρίστρα , inox, βιδωτό, με 
διάφορα σπειρώματα , μήκους 1,30μ με διάφορα σπειρώματα το 
οποίο θα ταιριάζει στις σφουγγαρίστρες 

23 
ΚΟΥΒΑΣ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 2 

Κατασκευασμένος από πρωτογενή πλαστικό μεγάλης 
αντοχής. Εργονομικά σχεδιασμένη λαβή 

24 ΠΑΝΙ ΒΕΤΕΞ ΡΟΛΟ 5 

Πανάκια γενικού καθαρισμού τύπου (wettex) άριστης ποιότητας, 
υπεραπορροφητικά υπερανθετκτικά κατάλληλα για καθαριότητα 
σε τραπέζια ψυγεία τοίχους κουζίνες πλακάκια εμαγιέ είδη 
υγιεινής. 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ   

A/A 

                     
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΙΟΝΤΑ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 

ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 1 
ΛΙΤΡΟ 8 

Υγρό τζαμιών 500 ml με αντλία ευκολότερη 
χρήση με άρωμα φρεσκάδας από φυτικά συστατικά 
προσφέρει αστραφτερό αποτέλεσμα σε τζάμια, καθρέπτες, 
γυαλί και χρώμιο, χωρίς να αφήνει κηλίδες στις 
επιφάνειες 

2 

ΧΑΡΤΊ ΛΕΥΚΌ 
ΚΟΥΖΊΝΑΣ 800ΓΡ 12  
Τ 20 

Χαρτί βιομηχανικό 700 γρ. μεγάλης ανθεκτικότητας και όγκου βιομηχανικό 
ιδανικό για επιφάνειες εργασίας και καθαρισμό μηχανημάτων . Είναι 
ανθεκτικό και υπεραπορροφητικό στο λάδι, τα υγρά κοπής , το νερό και 
παντός είδους εξειδικευμένα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια και να 
είναι κατάλληλο για χρήση σε θήκες – βάσεις. 

3 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 40 Τ.  20 

Χαρτί υγείας, από 100% φυσική χαρτομάζα, κατάλληλο για όλους 
τους κοινόχρηστους χώρους. 

4 

ΚΟΝΤΆΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 4 

Κοντάρι κατάλληλο για οικιακή σφουγγαρίστρα , inox, βιδωτό, με 
διάφορα σπειρώματα , μήκους 1,30μ με διάφορα σπειρώματα το 
οποίο θα ταιριάζει στις σφουγγαρίστρες 

ΑΔΑ: 6ΞΩΦΩΞΑ-2Ι4



 
 

5 ΣΚΟΥΠΑ 6 

Σκούπα εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων από πλαστικό υψηλής αντοχής 
που να μην μαδάει και να σκουπίζει γρήγορα και ομοιόμορφα χωρίς να 
αφήνει ίχνη , λόγω του μεγέθους και της πυκνότητας των ινών της 

6 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 4 

Σφουγγαρίστρα μεγάλη να μην αφήνει χνούδι κατά τη χρήση της και να 
έχει μεγάλη απορροφητικότητα. Ιδανική για επιφάνειες από πλακάκι 
παρκέ ξύλο και μάρμαρο. 

7 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 70ΕΚ. 10 

Σακούλες απορριμμάτων 10 τεμ, 
από καλής ποιότητας ανακυκλωμένο υλικό με σωστή 
επεξεργασία ώστε η κατανομή και το πάχος του υλικού να 
εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς δυσάρεστες μυρωδιές. 

8 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
52ΕΚ. 10 

Σακούλες απορριμμάτων διάστασης (52*72 cm.) Από καλής ποιότητας 
ανακυκλωμένο υλικό με σωστή επεξεργασία ώστε η κατανομή και το 
πάχος του υλικού να εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς 
δυσάρεστες μυρωδιές 

9 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
30 ΛΙΤΡΩΝ 6 

Σακούλες απορριμμάτων γραφείου .καλής ποιότητας ανακυκλωμένο υλικό 
με σωστή επεξεργασία ώστε η κατανομή και το πάχος του υλικού να 
εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς δυσάρεστες μυρωδιές 

10 

ΥΓΡΟ ΧΕΡΙΩΝ 1 
ΛΙΤΡΟ 4 

Κρεμοσάπουνο χεριών. Με διακριτικό άρωμα, ήπιο καθαριστικό 
που δεν ερεθίζει το δέρμα. 

11 

ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 
500ML ΔΡΑΣΤΙΚΟ 10 

Υγρό διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15% , 500 ml . 

12 

ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ 
ΛΕΥΚΟ 1Χ1 1 

Χάρτινα τραπεζομάντιλα  άριστης ποιότητας απαλές 
απορροφητικές ανθεκτικές από λευκασμένο χημικό πολτό. Σε 
κατάλληλα τυποποιημένη πλαστική συσκευασία . 

13 

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 3 

Γάντια μιας χρήσης των 100 τεμαχίων από φυσικό λατέξ με πούδρα με 
βάση το καλαμπόκι - άμυλο 

14 
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ 4L 18 

Υγρό γενικού καθαρισμού 4 lt με άρωμα φρεσκάδας από φυτικά 
συστατικά, καθαρίζει φυσικά και υγιεινά όλες τις σκληρές πλενόμενες 
επιφάνειες: πατώματα, πλακάκια και βαμμένο ξύλο, χωρίς να αφήνει 
υπολείμματα χημικών. Οικονομικό στη χρήση. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΑΓΑΝΟΥ  

ΑΔΑ: 6ΞΩΦΩΞΑ-2Ι4



 
 

        

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ ΕΙΔΟΣ/ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 

ΥΓΡΟ ΣΠΡΕΙ  ΓΙΑ 
ΤΖΑΜΙΑ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ML 
ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 8 

Υγρό τζαμιών 500 ml με αντλία ευκολότερη 
χρήση με άρωμα φρεσκάδας από φυτικά συστατικά 
προσφέρει αστραφτερό αποτέλεσμα σε τζάμια, καθρέπτες, 
γυαλί και χρώμιο, χωρίς να αφήνει κηλίδες στις 
επιφάνειες 

2 
ΧΛΩΡΙΝΗ 2 ΛΙΤΡΩΝ 
ΑΠΛΗ  25 

Χλωρίνη απλή υγρής μορφής 2lt. Καθαρίζει, λευκαίνει, απολυμαίνει. 
Κατάλληλη για λεύκανση ρούχων για πλύσιμο στο χέρι και για τους 
χώρους του σπιτιού. 

3 

ΧΛΩΡΙΝΗ 
ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ  2 
ΛΙΤΡΩΝ  20 

Χλωρίνη καθαρίζει, λευκαίνει και απολυμαίνει όλες τις επιφάνειες. Σε 
παχύρρευστη μορφή για καλύτερη και ευκολότερη χρήση. 

4 
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 10 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 60 

Χαρτί υγείας, από 100% φυσική χαρτομάζα, κατάλληλο για 
όλους τους κοινόχρηστους χώρους. 

5 
ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
ΓΙΓΑΣ 700GR 30 

Χαρτί βιομηχανικό 700 γρ. μεγάλης ανθεκτικότητας και όγκου 
βιομηχανικό ιδανικό για επιφάνειες εργασίας και καθαρισμό 
μηχανημάτων . Είναι ανθεκτικό και υπεραπορροφητικό στο λάδι, τα 
υγρά κοπής , το νερό και παντός είδους εξειδικευμένα καθαριστικά. Να 
μην αφήνει χνούδια και να είναι κατάλληλο για χρήση σε θήκες – 
βάσεις. 

6 

ΧΑΡΤΙΝΑ 
ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ 
ΚΟΥΤΙ  
200ΤΕΜΑΧΙΩΝ 4 

Χάρτινα τραπεζομάντιλα  άριστης ποιότητας απαλές 
απορροφητικές ανθεκτικές από λευκασμένο χημικό πολτό. Σε 
κατάλληλα τυποποιημένη πλαστική συσκευασία . 

7 
ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙK 
ZAK 250TEMX16 6 

Χειροπετσέτες ζικ – ζακ με 200 διπλά φύλλα ανά πακέτο. Οι 
χειροπετσέτες θα είναι Ά ποιότητας , γκοφρέ λευκού χρώματος, 
γρήγορου και αποτελεσματικού στεγνώματος. 

8 ΑΚΟΥΑΦΟΡΤ 500ΜΛ 15 
Υγρό διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15% , 500 ml . 

9 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 
ΜΕΓΑΛΗ 
EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 2 

Σφουγγαρίστρα μεγάλη να μην αφήνει χνούδι κατά τη χρήση της και να 
έχει μεγάλη απορροφητικότητα. Ιδανική για επιφάνειες από πλακάκι 
παρκέ ξύλο και μάρμαρο. 

ΑΔΑ: 6ΞΩΦΩΞΑ-2Ι4



 
 

10 
ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ 
ΚΟΝΤΑΡΙ 6 

Σκούπα εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων από πλαστικό υψηλής 
αντοχής που να μην μαδάει και να σκουπίζει γρήγορα και ομοιόμορφα 
χωρίς να αφήνει ίχνη , λόγω του μεγέθους και της πυκνότητας των ινών 
της 

11 

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 
100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 4 

Γάντια μιας χρήσης των 100 τεμαχίων από φυσικό λατέξ με 
πούδρα με βάση το καλαμπόκι - άμυλο 

12 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ 10 

Σφουγγάρια κουζίνας για καθαρισμό με ανθεκτικότητα σε καθαριστικά 
και απολυμαντικά. 

13 ΠΑΝΙ ΒΕΤΕΞ ΡΟΛΟ 5 

Πανάκια γενικού καθαρισμού τύπου (wettex) άριστης 
ποιότητας, υπεραπορροφητικά υπερανθετκτικά κατάλληλα 
για καθαριότητα σε τραπέζια ψυγεία τοίχους κουζίνες 
πλακάκια εμαγιέ είδη υγιεινής. 

14 
ΠΑΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ 5 

Πανάκια καθαρισμού με μικροΐνες για απομάκρυνση σκόνης ανα 
τεμάχιο 

15 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 
ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΜΕ 
ΚΟΡΔΟΝΙ ΓΙΓΑΣ 
70Χ95 ΤΩΝ 10 ΤΕΜ 15 

Σακούλες απορριμμάτων 10 τεμ, 
από καλής ποιότητας ανακυκλωμένο υλικό με σωστή 
επεξεργασία ώστε η κατανομή και το πάχος του υλικού να 
εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς δυσάρεστες μυρωδιές. 

16 
ΣΑΚ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 52Χ75 
ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 10 ΤΕΜ 10 

Σακούλες απορριμμάτων διάστασης (52*72 cm.) Από καλής ποιότητας 
ανακυκλωμένο υλικό με σωστή επεξεργασία ώστε η κατανομή και το 
πάχος του υλικού να εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς 
δυσάρεστες μυρωδιές 

17 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 
ΑΠΟΡ/ΤΩΝ  ΜΙΝΙ 
ΡΟΛΟ 10 ΤΕΜ 9 

Σακούλες απορριμμάτων mini. Από καλής ποιότητας ανακυκλωμένο 
υλικό με σωστή επεξεργασία ώστε η κατανομή και το πάχος του υλικού 
να εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς δυσάρεστες μυρωδιές 

18 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 
ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ  ΧΕΡΙΩΝ 
ΣΕ ΥΓΡΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ 10 

Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών 1l. Καθαρίζει και φροντίζει το δέρμα, 
επιπλέον προσφέρει ανώτερη προστασία απομακρύνοντας μικρόβια και 
βακτηρίδια. Δερματολογικά ελεγμένο. 

19 
ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ ΜΕ 
ΑΝΤΛΙΑ 500 ΜΛ 5 

Κρεμοσάπουνο χεριών με αντλία. Με διακριτικό άρωμα, ήπιο 
καθαριστικό που δεν ερεθίζει το δέρμα. 

ΑΔΑ: 6ΞΩΦΩΞΑ-2Ι4



 
 

20 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΑΛΑΤΩΝ 750 ΜΛ 
SPRAY 5 

Αφαιρετικό αλάτων για είδη υγιεινής σε συσκευασία 500 ml. Εξωτερικά 
της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά , οδηγίες χρήσης 
προφύλαξης και αριθμός καταχώρησης του ΓΧΚ . 

21 
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 6 Υγρό καθαρισμού τουαλέτας 

22 
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΕΠΙΠΛΩΝ 2 Υγρό καθαρισμού επίπλων 

23 
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4 
ΛΙΤΡΩΝ  15 

Υγρό γενικού καθαρισμού 4 lt με άρωμα φρεσκάδας από φυτικά 
συστατικά, καθαρίζει φυσικά και υγιεινά όλες τις σκληρές πλενόμενες 
επιφάνειες: πατώματα, πλακάκια και βαμμένο ξύλο, χωρίς να αφήνει 
υπολείμματα χημικών. Οικονομικό στη χρήση. 

24 

ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
(ΣΟΥΑΖ) 1LIT 14 

ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4 ΛΙΤΡΩΝ εξασφαλίζει υγιεινή 
καθαριότητα σε βάθος, απολύμανση των επιφανειών και 100%  

25 DETOLL 750 gr 6 

Καθαριστικό χεριών και δέρματος ενηλίκων με ουδέτερο ph, 
κατάλληλο για συχνή χρήση, που δε προκαλεί ξηροδερμία και 
ερεθισμούς. Δερματολογικά ελεγμένο. Σε υγρή μορφή ή μορφή 
αφρού. Με ήπιους καθαριστικούς (χωρίς σάπωνες και αλκάλια) 
και ήπιους αντισηπτικούς παράγοντες. Εμπλουτισμένο με 
ενυδατικές ουσίες. Να ακολουθεί την ευρωπαϊκή νομοθεσία 
1223/2009 για χρωστικές (αν υπάρχουν) και συντηρητικές 
ουσίες, απαραίτητες για τη μη ανάπτυξη μικροοργανισμών. Με 
ετικέτα με περιγραφή, χαρακτηριστικά και συστατικά του 
προϊόντος στα ελληνικά. Η ποσότητα να δίδεται σε λίτρα και στη 
τιμή να περιλαμβάνεται η δοσομετρική αντλία ανά συσκευασία 
προϊόντος 

26 
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 
ΛΟΣΙΟΝ 430 gr 95o 6 

Οινόπνευμα μπλε φωτιστικό 93%. Μετουσιωμένη 
αιθυλική αλκοόλη 

27 
ΕΠΑΓΓ.ΚΟΥΒΑΣ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 1 

Επαγγελματικό σετ σφουγγαρίσματος πλήρες, που να περιλαμβάνει 
καρότσι με μεταλλικό πλαίσιο για διευκόλυνση μετακίνησης καροτσιού, 
αποσπώμενο μονό κουβά χωρητικότητας 25 λίτρων και στυπτικό 
μηχανισμό με διπλές σιαγόνες και χερούλι αλουμινίου που δεν 
σκουριάζει. 

ΑΔΑ: 6ΞΩΦΩΞΑ-2Ι4



 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ/ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 

ΥΓΡΟ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 
ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 
ΛΙΤΡΟΥ  5 

Υγρό γενικού καθαρισμού 1 lt με άρωμα φρεσκάδας από φυτικά 
συστατικά, καθαρίζει φυσικά και υγιεινά όλες τις σκληρές πλενόμενες 
επιφάνειες: πατώματα, πλακάκια και βαμμένο ξύλο, χωρίς να αφήνει 
υπολείμματα χημικών. Οικονομικό στη χρήση. 

2 

ΥΓΡΟ ΣΠΡΕΙ  ΓΙΑ 
ΤΖΑΜΙΑ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ML 
ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 8 

Υγρό τζαμιών 500 ml με αντλία ευκολότερη 
χρήση με άρωμα φρεσκάδας από φυτικά συστατικά 
προσφέρει αστραφτερό αποτέλεσμα σε τζάμια, καθρέπτες, 
γυαλί και χρώμιο, χωρίς να αφήνει κηλίδες στις 
επιφάνειες 

3 
ΧΛΩΡΙΝΗ 2 ΛΙΤΡΩΝ 
ΑΠΛΗ 10 

Χλωρίνη απλή υγρής μορφής 2lt. Καθαρίζει, λευκαίνει, απολυμαίνει. 
Κατάλληλη για λεύκανση ρούχων για πλύσιμο στο χέρι και για τους 
χώρους του σπιτιού. 

4 

ΧΛΩΡΙΝΗ 
ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ  2 
ΛΙΤΡΩΝ 5 

Χλωρίνη καθαρίζει, λευκαίνει και απολυμαίνει όλες τις επιφάνειες. Σε 
παχύρρευστη μορφή για καλύτερη και ευκολότερη χρήση. 

5 
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 40 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 10 

Χαρτί υγείας, από 100% φυσική χαρτομάζα, κατάλληλο για όλους 
τους κοινόχρηστους χώρους. 

6 
ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
ΓΙΓΑΣ 700GR 8 

Χαρτί βιομηχανικό 700 γρ. μεγάλης ανθεκτικότητας και όγκου βιομηχανικό 
ιδανικό για επιφάνειες εργασίας και καθαρισμό μηχανημάτων . Είναι 
ανθεκτικό και υπεραπορροφητικό στο λάδι, τα υγρά κοπής , το νερό και 
παντός είδους εξειδικευμένα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια και να 
είναι κατάλληλο για χρήση σε θήκες – βάσεις. 

7 

ΧΑΡΤΙΝΑ 
ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ 
ΚΟΥΤΙ  200 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 1 

Χάρτινα τραπεζομάντιλα  άριστης ποιότητας απαλές 
απορροφητικές ανθεκτικές από λευκασμένο χημικό πολτό. Σε 
κατάλληλα τυποποιημένη πλαστική συσκευασία . 

8 
ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 
200ΤΕΜ 8 

Χειροπετσέτες. Οι χειροπετσέτες θα είναι Ά ποιότητας , γκοφρέ λευκού 
χρώματος, γρήγορου και αποτελεσματικού στεγνώματος. 

ΑΔΑ: 6ΞΩΦΩΞΑ-2Ι4



 
 

9 ΑΚΟΥΑΦΟΡΤ 500ΜΛ 12 

Υγρό διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15% , 500 ml . 

10 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 
ΜΕΓΑΛΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 3 

Σφουγγαρίστρα μεγάλη να μην αφήνει χνούδι κατά τη χρήση της και να 
έχει μεγάλη απορροφητικότητα. Ιδανική για επιφάνειες από πλακάκι 
παρκέ ξύλο και μάρμαρο. 

11 ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 5 

Σκούπα εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων από πλαστικό υψηλής 
αντοχής που να μην μαδάει και να σκουπίζει γρήγορα και 
ομοιόμορφα χωρίς να αφήνει ίχνη , λόγω του μεγέθους και της 
πυκνότητας των ινών της 

15 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ 8 

Σφουγγάρια κουζίνας για καθαρισμό με ανθεκτικότητα σε καθαριστικά και 
απολυμαντικά. 

16 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΣΚΛΗΡΑ 
ΜΕΓΑΛΑ 7 

Σφουγγάρια σκληρά, μεγάλα, για καθαρισμό διαφόρων επιφανειών με 
ανθεκτικότητα σε καθαριστικά και απολυμαντικά 

17 
ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 
10ΤΕΜ  3 

Πανάκια γενικού καθαρισμού τύπου (wettex) άριστης ποιότητας, 
υπεραπορροφητικά υπερανθετκτικά κατάλληλα για καθαριότητα 
σε τραπέζια ψυγεία τοίχους κουζίνες πλακάκια εμαγιέ είδη 
υγιεινής. 

18 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 
ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΜΕ 
ΚΟΡΔΟΝΙ ΓΙΓΑΣ 70Χ95 
ΤΩΝ 10 ΤΕΜ 6 

Σακούλες απορριμμάτων 10 τεμ, 
από καλής ποιότητας ανακυκλωμένο υλικό με σωστή 
επεξεργασία ώστε η κατανομή και το πάχος του υλικού να 
εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς δυσάρεστες μυρωδιές. 

19 
ΣΑΚ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 52Χ75 
ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 10 ΤΕΜ 15 

Σακούλες απορριμμάτων διάστασης (52*72 cm.) Από καλής ποιότητας 
ανακυκλωμένο υλικό με σωστή επεξεργασία ώστε η κατανομή και το 
πάχος του υλικού να εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς 
δυσάρεστες μυρωδιές 

20 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 
ΑΠΟΡ/ΤΩΝ  ΜΙΝΙ 
ΡΟΛΟ 10 ΤΕΜ 8 

Σακούλες απορριμμάτων mini. Από καλής ποιότητας ανακυκλωμένο υλικό 
με σωστή επεξεργασία ώστε η κατανομή και το πάχος του υλικού να 
εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς δυσάρεστες μυρωδιές 

21 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 
ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ  ΧΕΡΙΩΝ 
ΣΕ ΥΓΡΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ 6 

Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών 1l. Καθαρίζει και φροντίζει το δέρμα, επιπλέον 
προσφέρει ανώτερη προστασία απομακρύνοντας μικρόβια και 
βακτηρίδια. Δερματολογικά ελεγμένο. 

22 
ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ ΜΕ 
ΑΝΤΛΙΑ 500 ΜΛ 3 

Κρεμοσάπουνο χεριών με αντλία. Με διακριτικό άρωμα, ήπιο 
καθαριστικό που δεν ερεθίζει το δέρμα. 

ΑΔΑ: 6ΞΩΦΩΞΑ-2Ι4



 
 

ς 
ΚΟΥΒΑΣ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 1 

Επαγγελματικό σετ σφουγγαρίσματος πλήρες, που να 
περιλαμβάνει καρότσι με μεταλλικό πλαίσιο για διευκόλυνση 
μετακίνησης καροτσιού, αποσπώμενο μονό κουβά χωρητικότητας 
25 λίτρων και στυπτικό μηχανισμό με διπλές σιαγόνες και χερούλι 
αλουμινίου που δεν σκουριάζει. 

24 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΑΛΑΤΩΝ 750 ΜΛ 
SPRAY 2 

Αφαιρετικό αλάτων για είδη υγιεινής σε συσκευασία 500 ml. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά , 
οδηγίες χρήσης προφύλαξης και αριθμός καταχώρησης του 
ΓΧΚ . 

25 
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 5 Υγρό καθαρισμού τουαλέτας 

26 ΧΛΩΡΙΟ 2 ΛΙΤΡΩΝ 5 

Χλωρίνη απλή υγρής μορφής 2lt. Καθαρίζει, λευκαίνει, απολυμαίνει. 
Κατάλληλη για λεύκανση ρούχων για πλύσιμο στο χέρι και για τους 
χώρους του σπιτιού. 

27 

ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4 
ΛΙΤΡΩΝ 8 

ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4 ΛΙΤΡΩΝ εξασφαλίζει υγιεινή καθαριότητα 
σε βάθος, απολύμανση των επιφανειών και 100%  

2/Θ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ  
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΡΟΥΠΑΚΙΟΥ  

  
  

Α/Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ/ΠΡΟΙΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 3 
ΥΓΡΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,5 L 

Υγρό γενικού καθαρισμού 1 lt με άρωμα φρεσκάδας 
από φυτικά συστατικά, καθαρίζει φυσικά και υγιεινά 
όλες τις σκληρές πλενόμενες επιφάνειες: πατώματα, 
πλακάκια και βαμμένο ξύλο, χωρίς να αφήνει 
υπολείμματα χημικών. Οικονομικό στη χρήση. 

ΑΔΑ: 6ΞΩΦΩΞΑ-2Ι4



 
 

2 7 
ΥΓΡΟ ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ML ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 

Υγρό τζαμιών 500 ml με αντλία ευκολότερη 
χρήση με άρωμα φρεσκάδας από φυτικά συστατικά 
προσφέρει αστραφτερό αποτέλεσμα σε τζάμια, 
καθρέπτες, 
γυαλί και χρώμιο, χωρίς να αφήνει κηλίδες στις 
επιφάνειες 

3 3 

ΥΓΡΟ ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 750 ML 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 

Υγρό τζαμιών 500 ml με αντλία ευκολότερη 
χρήση με άρωμα φρεσκάδας από φυτικά συστατικά 
προσφέρει αστραφτερό αποτέλεσμα σε τζάμια, 
καθρέπτες, 
γυαλί και χρώμιο, χωρίς να αφήνει κηλίδες στις 
επιφάνειες 

4 7 
ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  2 L 

Χλωρίνη απλή υγρής μορφής 2lt. Καθαρίζει, 
λευκαίνει, απολυμαίνει. Κατάλληλη για λεύκανση 
ρούχων για πλύσιμο στο χέρι και για τους χώρους 
του σπιτιού. 

5 3 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 48 ΤΕΜ. 

Χαρτί υγείας, από 100% φυσική χαρτομάζα, 
κατάλληλο για όλους τους κοινόχρηστους 
χώρους. 

6 7 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800 ΓΡΑΜ. 

Χαρτί βιομηχανικό 700 γρ. μεγάλης ανθεκτικότητας 
και όγκου βιομηχανικό ιδανικό για επιφάνειες 
εργασίας και καθαρισμό μηχανημάτων . Είναι 
ανθεκτικό και υπεραπορροφητικό στο λάδι, τα υγρά 
κοπής , το νερό και παντός είδους εξειδικευμένα 
καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια και να είναι 
κατάλληλο για χρήση σε θήκες – βάσεις. 

7 1 
ΧΑΡΤΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΑ ΚΟΥΤΙ 
150 ΤΕΜ. 

Χάρτινα τραπεζομάντιλα  άριστης ποιότητας 
απαλές απορροφητικές ανθεκτικές από 
λευκασμένο χημικό πολτό. Σε κατάλληλα 
τυποποιημένη πλαστική συσκευασία . 

8 5 ΑΚΟΥΑΦΟΡΤ 500 ML 

Υγρό διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15% , 
500 ml . 

9 3 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΑΠΛΗ ΜΕ 
ΚΟΝΤΑΡΙ 

Σφουγγαρίστρα μεγάλη να μην αφήνει χνούδι κατά 
τη χρήση της και να έχει μεγάλη απορροφητικότητα. 
Ιδανική για επιφάνειες από πλακάκι παρκέ ξύλο και 
μάρμαρο. 

10 3 ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 

Σκούπα εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων από 
πλαστικό υψηλής αντοχής που να μην μαδάει και να 
σκουπίζει γρήγορα και ομοιόμορφα χωρίς να αφήνει 
ίχνη , λόγω του μεγέθους και της πυκνότητας των 
ινών της 

ΑΔΑ: 6ΞΩΦΩΞΑ-2Ι4



 
 

11 3 

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
(LARGE) 

Γάντια μιας χρήσης των 100 τεμαχίων από 
φυσικό λατέξ με πούδρα με βάση το 
καλαμπόκι - άμυλο 

12 2 ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 7,5 ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 7,5 

13 3 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

Σφουγγάρια κουζίνας για καθαρισμό με 
ανθεκτικότητα σε καθαριστικά και απολυμαντικά. 

14 5 ΠΑΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΕΜ. 

Πανάκια καθαρισμού με μικροΐνες για απομάκρυνση 
σκόνης ανα τεμάχιο 

15 3 
ΣΑΚΟΥΛΕΣΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΓΙΓΑΣ 
ΡΟΛΟ (10 ΤΕΜ) 

Σακούλες απορριμμάτων 10 τεμ, 
από καλής ποιότητας ανακυκλωμένο υλικό με σωστή 
επεξεργασία ώστε η κατανομή και το πάχος του 
υλικού να 
εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς 
δυσάρεστες μυρωδιές. 

16 10 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 50Χ70 
ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 10 ΤΕΜ. 

Σακούλες απορριμμάτων διάστασης (50*70 cm.) Από 
καλής ποιότητας ανακυκλωμένο υλικό με σωστή 
επεξεργασία ώστε η κατανομή και το πάχος του 
υλικού να εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς 
δυσάρεστες μυρωδιές 

17 10 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΙΝΙ 
ΡΟΛΟ 10 ΤΕΜ. 

Σακούλες απορριμμάτων mini. Από καλής ποιότητας 
ανακυκλωμένο υλικό με σωστή επεξεργασία ώστε η 
κατανομή και το πάχος του υλικού να εξασφαλίζουν 
μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς δυσάρεστες μυρωδιές 

18 7 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ ΓΙΑ 
ΤΑ ΧΕΡΙΑ 1 L 

Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών 1l. Καθαρίζει και 
φροντίζει το δέρμα, επιπλέον προσφέρει ανώτερη 
προστασία απομακρύνοντας μικρόβια και 
βακτηρίδια. Δερματολογικά ελεγμένο. 

19 5 ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 500 ML 

Κρεμοσάπουνο χεριών με αντλία. Με 
διακριτικό άρωμα, ήπιο καθαριστικό που δεν 
ερεθίζει το δέρμα. 

20 3 ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΧΑΡΤΙΩΝ ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΧΑΡΤΙΩΝ 

21 7 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ Υγρό καθαρισμού τουαλέτας 
22 3 ΤΑΠΗΤΑ ΠΟΡΤΑΣ 0,40χο,60 ΤΑΠΗΤΑ ΠΟΡΤΑΣ 0,40χο,60 

23 2 ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΚΟΥΒΑΔΕΣ 

24 5 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ 
Οινόπνευμα μπλε φωτιστικό 93%. Μετουσιωμένη 
αιθυλική αλκοόλη 

ΟΜΑΔΑ 7Η ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΒΒΑΘΜΙΑ 

  

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΤΡΑΓΑΝΟΥ       

ΑΔΑ: 6ΞΩΦΩΞΑ-2Ι4



 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ/ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 ΠΑΚΕΤΟ WETTEX 10 ΤΕΜ. 12 

Πανάκια γενικού καθαρισμού τύπου (wettex) 
άριστης ποιότητας, υπεραπορροφητικά 
υπερανθετκτικά κατάλληλα για καθαριότητα σε 
τραπέζια ψυγεία τοίχους κουζίνες πλακάκια εμαγιέ 
είδη υγιεινής. 

2 
ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
500ML ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 13 

Υγρό τζαμιών 500 ml με αντλία ευκολότερη 
χρήση με άρωμα φρεσκάδας από φυτικά συστατικά 
προσφέρει αστραφτερό αποτέλεσμα σε τζάμια, 
καθρέπτες, 
γυαλί και χρώμιο, χωρίς να αφήνει κηλίδες στις 
επιφάνειες 

3 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ  4 L 25 

Χλωρίνη καθαρίζει, λευκαίνει και απολυμαίνει όλες 
τις επιφάνειες. Σε παχύρρευστη μορφή για 
καλύτερη και ευκολότερη χρήση. 

4 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 78 

Χαρτί υγείας, από 100% φυσική χαρτομάζα, 
κατάλληλο για όλους τους κοινόχρηστους 
χώρους. 

5 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΙΓΑΣ 700ΓΡ 28 

Χαρτί βιομηχανικό 700 γρ. μεγάλης ανθεκτικότητας 
και όγκου βιομηχανικό ιδανικό για επιφάνειες 
εργασίας και καθαρισμό μηχανημάτων . Είναι 
ανθεκτικό και υπεραπορροφητικό στο λάδι, τα υγρά 
κοπής , το νερό και παντός είδους εξειδικευμένα 
καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια και να είναι 
κατάλληλο για χρήση σε θήκες – βάσεις. 

6 ΑΚΟΥΑΦΟΡΤ 500ΜΛ 25 

Υγρό διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15% , 
500 ml . 

7 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 15 

Γάντια μιας χρήσης των 100 τεμαχίων από 
φυσικό λατέξ με πούδρα με βάση το 
καλαμπόκι - άμυλο 

8 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ 300 ΜΛ 4 

 Εντομοκτόνο σπρέυ300  ml,καταπολεμά 
γρήγορα και αποτελεσματικά τα έρποντα 
έντομα χωρίς άρωμα 

9 
ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4 
ΛΙΤΡΩΝ 15 

ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4 ΛΙΤΡΩΝ 
εξασφαλίζει υγιεινή καθαριότητα σε βάθος, 
απολύμανση των επιφανειών και 100%  

10 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 
ΓΙΓΑΣ 70Χ95 ΤΩΝ 10 ΤΕΜ 35 

Σακούλες απορριμμάτων 10 τεμ, 
από καλής ποιότητας ανακυκλωμένο υλικό με 
σωστή 
επεξεργασία ώστε η κατανομή και το πάχος του 
υλικού να 
εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς 
δυσάρεστες μυρωδιές. 

ΑΔΑ: 6ΞΩΦΩΞΑ-2Ι4



 
 

11 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ  ΜΙΝΙ ΡΟΛΟ 
10 ΤΕΜ 20 

Σακούλες απορριμμάτων mini. Από καλής ποιότητας 
ανακυκλωμένο υλικό με σωστή επεξεργασία ώστε η 
κατανομή και το πάχος του υλικού να εξασφαλίζουν 
μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς δυσάρεστες μυρωδιές 

12 ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ ΣΕ ΥΓΡΟ 1L 21 

Κρεμοσάπουνο χεριών με αντλία. Με 
διακριτικό άρωμα, ήπιο καθαριστικό που δεν 
ερεθίζει το δέρμα. 

13 
ΣΑΚ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 52Χ75 ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 
10 ΤΕΜ 22 

Σακούλες απορριμμάτων διάστασης (52*72 cm.) 
Από καλής ποιότητας ανακυκλωμένο υλικό με 
σωστή επεξεργασία ώστε η κατανομή και το πάχος 
του υλικού να εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, 
χωρίς δυσάρεστες μυρωδιές 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ 
Α/Α ΕΙΔΟΣ/ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 
ΥΓΡΟ ΣΠΡΕΙ  ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΜL ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 10 

Υγρό τζαμιών 500 ml με αντλία ευκολότερη 
χρήση με άρωμα φρεσκάδας από φυτικά συστατικά 
προσφέρει αστραφτερό αποτέλεσμα σε τζάμια, 
καθρέπτες, 
γυαλί και χρώμιο, χωρίς να αφήνει κηλίδες στις 
επιφάνειες 

2 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ  2 ΛΙΤΡΩΝ 80 

Χλωρίνη καθαρίζει, λευκαίνει και απολυμαίνει όλες 
τις επιφάνειες. Σε παχύρρευστη μορφή για 
καλύτερη και ευκολότερη χρήση. 

3 ΑΚΟΥΑΦΟΡΤ 500ΜΛ 25 

Υγρό διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15% , 
500 ml . 

4 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 40 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 16 

Χαρτί υγείας, από 100% φυσική χαρτομάζα, 
κατάλληλο για όλους τους κοινόχρηστους 
χώρους. 

5 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΙΓΑΣ 700GR 5 

Χαρτί βιομηχανικό 700 γρ. μεγάλης ανθεκτικότητας 
και όγκου βιομηχανικό ιδανικό για επιφάνειες 
εργασίας και καθαρισμό μηχανημάτων . Είναι 
ανθεκτικό και υπεραπορροφητικό στο λάδι, τα υγρά 
κοπής , το νερό και παντός είδους εξειδικευμένα 
καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια και να είναι 
κατάλληλο για χρήση σε θήκες – βάσεις. 
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6 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕΓΑΛΗ 
EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 5 

Επαγγελματική σφουγγαρίστρα ( 400γρ) 
(ανταλλακτικό ) κατασκευασμένη από πρωτογενή 
τεμάχια 10 νήματα με εξαιρετική αντοχή στα 
αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει 
χνούδι κατά τη χρήση της και να έχει μεγάλη 
απορροφητικότητα. Ιδανική για επιφάνειες από 
πλακάκι παρκέ ξύλο και μάρμαρο. 

7 
ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ 
ΣΚΟΥΠΟΞΥΛΟ 4 Σκούπα με κοντάρι 130 cm. 

8 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 1 

Γάντια μιας χρήσης των 100 τεμαχίων από 
φυσικό λατέξ με πούδρα με βάση το 
καλαμπόκι - άμυλο 

9 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 10 

Σφουγγάρια κουζίνας για καθαρισμό με 
ανθεκτικότητα σε καθαριστικά και απολυμαντικά. 

10 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 
ΓΙΓΑΣ 70Χ95 ΤΩΝ 10 ΤΕΜ 30 

Σακούλες απορριμμάτων 10 τεμ, 
από καλής ποιότητας ανακυκλωμένο υλικό με 
σωστή 
επεξεργασία ώστε η κατανομή και το πάχος του 
υλικού να 
εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς 
δυσάρεστες μυρωδιές. 

11 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 
52Χ75 ΤΩΝ 10 ΤΕΜ 25 

Σακούλες απορριμμάτων διάστασης (52*72 cm.) 
Από καλής ποιότητας ανακυκλωμένο υλικό με 
σωστή επεξεργασία ώστε η κατανομή και το πάχος 
του υλικού να εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, 
χωρίς δυσάρεστες μυρωδιές 

12 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ  ΜΙΝΙ ΡΟΛΟ 
10 ΤΕΜ 25 

Σακούλες απορριμμάτων mini. Από καλής ποιότητας 
ανακυκλωμένο υλικό με σωστή επεξεργασία ώστε η 
κατανομή και το πάχος του υλικού να εξασφαλίζουν 
μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς δυσάρεστες μυρωδιές 

13 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ  
ΧΕΡΙΩΝ ΣΕ ΥΓΡΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ 30 

Κρεμοσάπουνο χεριών. Με διακριτικό άρωμα, 
ήπιο καθαριστικό που δεν ερεθίζει το δέρμα. 

14 
ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4 
ΛΙΤΡΩΝ ΤΥΠΟΥ ΣΟΥΑΖ 4 

ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4 ΛΙΤΡΩΝ 
εξασφαλίζει υγιεινή καθαριότητα σε βάθος, 
απολύμανση των επιφανειών και 100%  

15 ΠΑΝΙ WETTEX ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ν1 10 

Πανάκια γενικού καθαρισμού τύπου (wettex) 
άριστης ποιότητας, υπεραπορροφητικά 
υπερανθετκτικά κατάλληλα για καθαριότητα σε 
τραπέζια ψυγεία τοίχους κουζίνες πλακάκια εμαγιέ 
είδη υγιεινής. 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ  

ΑΔΑ: 6ΞΩΦΩΞΑ-2Ι4



 
 

Α/
Α ΕΙΔΟΣ/ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ   250 ΤΕΜ 11 

Χειροπετσέτες ζικ – ζακ με 200 διπλά φύλλα ανά 
πακέτο. Οι χειροπετσέτες θα είναι Ά ποιότητας , 
γκοφρέ λευκού χρώματος, γρήγορου και 
αποτελεσματικού στεγνώματος. 

2 ΥΔΡΟΧΛΟΡΙΚΟ ΟΞΥ 8 
Υγρό διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15% , 
500 ml . 

3 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ  500 ΜΛ 30 

Κρεμοσάπουνο χεριών. Με διακριτικό άρωμα, 
ήπιο καθαριστικό που δεν ερεθίζει το δέρμα. 

4 ΣΑΚΟΥΛΕΣ 80Χ100 10 

Σακούλες απορριμμάτων 10 τεμ, 
από καλής ποιότητας ανακυκλωμένο υλικό με 
σωστή 
επεξεργασία ώστε η κατανομή και το πάχος του 
υλικού να 
εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς 
δυσάρεστες μυρωδιές. 

5 ΣΑΚΟΥΛΕΣ 55Χ75 6 

Σακούλες απορριμμάτων διάστασης (55*75 cm.) 
Από καλής ποιότητας ανακυκλωμένο υλικό με 
σωστή επεξεργασία ώστε η κατανομή και το πάχος 
του υλικού να εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, 
χωρίς δυσάρεστες μυρωδιές 

6 ΣΑΚΟΥΛΕΣ   mini 10 

Σακούλες απορριμμάτων mini. Από καλής 
ποιότητας ανακυκλωμένο υλικό με σωστή 
επεξεργασία ώστε η κατανομή και το πάχος του 
υλικού να εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, 
χωρίς δυσάρεστες μυρωδιές 

7 ΓΑΝΤΙΑ  3 

Γάντια μιας χρήσης των 100 τεμαχίων από 
φυσικό λατέξ με πούδρα με βάση το 
καλαμπόκι - άμυλο 

8 ΣΚΟΥΠΕΣ 6 Σκούπα με κοντάρι 130 cm. 

9 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ 3 

Επαγγελματική σφουγγαρίστρα ( 400γρ) 
(ανταλλακτικό ) κατασκευασμένη από πρωτογενή 
τεμάχια 10 νήματα με εξαιρετική αντοχή στα 
αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει 
χνούδι κατά τη χρήση της και να έχει μεγάλη 
απορροφητικότητα. Ιδανική για επιφάνειες από 
πλακάκι παρκέ ξύλο και μάρμαρο. 

10 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ                   ( 40 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 8 

Χαρτί υγείας, από 100% φυσική χαρτομάζα, 
κατάλληλο για όλους τους κοινόχρηστους 
χώρους. 

11 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ 4ΛΙΤΡΩΝ 4 

Υγρό γενικού καθαρισμού 4 lt με άρωμα 
φρεσκάδας από φυτικά συστατικά, καθαρίζει 
φυσικά και υγιεινά όλες τις σκληρές πλενόμενες 
επιφάνειες: πατώματα, πλακάκια και βαμμένο 
ξύλο, χωρίς να αφήνει υπολείμματα χημικών. 
Οικονομικό στη χρήση. 

12 ΧΛΩΡΙΝΕΣ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΕΣ     2lt 15 

Χλωρίνη καθαρίζει, λευκαίνει και απολυμαίνει όλες 
τις επιφάνειες. Σε παχύρρευστη μορφή για 
καλύτερη και ευκολότερη χρήση. 

ΑΔΑ: 6ΞΩΦΩΞΑ-2Ι4



 
 

13 ΚΟΝΤΑΡ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ  6 

Κοντάρι αλουμινίου για την επαγγελματική 
σφουγγαρίστρα , με μήκος μεγαλύτερο ή ίσο 
με 1,30 μ. Να προσαρμόζεται απόλυτα στο 
ανταλλακτικό της επαγγελματικής 
σφουγγαρίστρας και στον κάλυκα της . 

14 ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΧΕΡΙ 2 

Φαράσι πλαστικό με λάστιχο για μεγαλύτερη 
ευκολία χωρίς να μένουν υπολείμματα 
σκουπιδιών. 

15 ΣΟΥΑΖ ( ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΘΡΑΝΙΩΝ )4 Λ 4 

ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4 ΛΙΤΡΩΝ 
εξασφαλίζει υγιεινή καθαριότητα σε βάθος, 
απολύμανση των επιφανειών και 100%  

16 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2 ΤΕΜ *12 10 

Χαρτί βιομηχανικό μεγάλης ανθεκτικότητας και 
όγκου βιομηχανικό ιδανικό για επιφάνειες 
εργασίας και καθαρισμό μηχανημάτων . Είναι 
ανθεκτικό και υπεραπορροφητικό στο λάδι, τα 
υγρά κοπής , το νερό και παντός είδους 
εξειδικευμένα καθαριστικά. Να μην αφήνει 
χνούδια και να είναι κατάλληλο για χρήση σε θήκες 
– βάσεις. 

17 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ      ( 4 
lt ) 4 

ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4 ΛΙΤΡΩΝ εξασφαλίζει 
υγιεινή καθαριότητα σε βάθος, απολύμανση των 
επιφανειών και 100%  

18 ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 1 
Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός με 
στίφτη. Ανθεκτική λαβή 

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ  

Α/
Α ΕΙΔΟΣ/ΠΡΟΙΟΝ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Χλωρίνη ΠΑΧ 1ΛΙΤΡΟΥ 96 

Χλωρίνη καθαρίζει, λευκαίνει και απολυμαίνει 
όλες τις επιφάνειες. Σε παχύρρευστη μορφή για 
καλύτερη και ευκολότερη χρήση. 

2 Ρολό κουζίνας 1 ΚΙΛΟΥ 30 

Χαρτί βιομηχανικό  μεγάλης ανθεκτικότητας και 
όγκου βιομηχανικό ιδανικό για επιφάνειες 
εργασίας και καθαρισμό μηχανημάτων . Είναι 
ανθεκτικό και υπεραπορροφητικό στο λάδι, τα 
υγρά κοπής , το νερό και παντός είδους 
εξειδικευμένα καθαριστικά. Να μην αφήνει 
χνούδια και να είναι κατάλληλο για χρήση σε 
θήκες – βάσεις. 

3 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΤΖΑΜΙΑ  20 

Υγρό τζαμιών ευκολότερη 
χρήση με άρωμα φρεσκάδας από φυτικά 
συστατικά 
προσφέρει αστραφτερό αποτέλεσμα σε τζάμια, 
καθρέπτες, 
γυαλί και χρώμιο, χωρίς να αφήνει κηλίδες στις 
επιφάνειες 

4 Χαρτί τουαλέτας ΣΕ ΣΥΣΚ 10 ΡΟΛΩΝ 500 

Χαρτί υγείας, από 100% φυσική χαρτομάζα, 
κατάλληλο για όλους τους κοινόχρηστους 
χώρους. 

5 Υγρό σαπούνι χεριών 500 ΜΛ 40 

Κρεμοσάπουνο χεριών. Με διακριτικό 
άρωμα, ήπιο καθαριστικό που δεν ερεθίζει 
το δέρμα. 

ΑΔΑ: 6ΞΩΦΩΞΑ-2Ι4



 
 

6 

Υγρό καθαρισμού για σφουγγάρισμα 4 
ΛΙΤΡ 15 

Υγρό γενικού καθαρισμού4 lt με άρωμα 
φρεσκάδας από φυτικά συστατικά, καθαρίζει 
φυσικά και υγιεινά όλες τις σκληρές πλενόμενες 
επιφάνειες: πατώματα, πλακάκια και βαμμένο 
ξύλο, χωρίς να αφήνει υπολείμματα χημικών. 
Οικονομικό στη χρήση. 

7 Σκούπες 3 Σκούπα με κοντάρι 130 cm. 

8 Σφουγγαρίστρες ΜΕΓΑΛΕΣ 5 

Επαγγελματική σφουγγαρίστρα ( 400γρ) 
(ανταλλακτικό ) κατασκευασμένη από 
πρωτογενή τεμάχια 10 νήματα με εξαιρετική 
αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να 
μην αφήνει χνούδι κατά τη χρήση της και να έχει 
μεγάλη απορροφητικότητα. Ιδανική για 
επιφάνειες από πλακάκι παρκέ ξύλο και 
μάρμαρο. 

9 Σακούλες απορριμμάτων μεγάλες 50 

Σακούλες απορριμμάτων 10 τεμ, 
από καλής ποιότητας ανακυκλωμένο υλικό με 
σωστή 
επεξεργασία ώστε η κατανομή και το πάχος του 
υλικού να 
εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς 
δυσάρεστες μυρωδιές. 

10 Σακούλες απορριμμάτων μικρές 50 

Σακούλες απορριμμάτων mini. Από καλής 
ποιότητας ανακυκλωμένο υλικό με σωστή 
επεξεργασία ώστε η κατανομή και το πάχος του 
υλικού να εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, 
χωρίς δυσάρεστες μυρωδιές 

11 Σπογγοπετσέτες ΤΥΠΟΥ VETEX ΡΟΛΟ  20 

Πανάκια γενικού καθαρισμού τύπου (wettex) 
άριστης ποιότητας, υπεραπορροφητικά 
υπερανθετκτικά κατάλληλα για καθαριότητα σε 
τραπέζια ψυγεία τοίχους κουζίνες πλακάκια 
εμαγιέ είδη υγιεινής. 

12 ΑΚΟΥΑΦΟΡΤΕ 20 
Υγρό διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15% 
, 500 ml . 

13 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 3 

Γάντια μιας χρήσης από φυσικό λατέξ 
με πούδρα με βάση το καλαμπόκι - 
άμυλο 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ   
        

Α/Α ΕΙΔΟΣ/ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ  ΤΩΝ 60 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
(ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ 120 ΓΡ 
ΒΑΡΟΣ, 25,2 ΜΗΚΟΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΦΥΛΛΟΥ 12,6*9,8 CM) 

20 

Χαρτί υγείας, από 100% φυσική χαρτομάζα, 
κατάλληλο για όλους τους κοινόχρηστους 
χώρους. 

ΑΔΑ: 6ΞΩΦΩΞΑ-2Ι4



 
 

2 

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  πακετο ΜΕ 9 
ΔΙΠΛΑ ΡΟΛΑ 159 GR ΒΑΡΟΣ ΤΟ 
ΚΆΘΕ ΡΟΛΟ 

30 

Χαρτί βιομηχανικό  μεγάλης ανθεκτικότητας και 
όγκου βιομηχανικό ιδανικό για επιφάνειες εργασίας 
και καθαρισμό μηχανημάτων . Είναι ανθεκτικό και 
υπεραπορροφητικό στο λάδι, τα υγρά κοπής , το 
νερό και παντός είδους εξειδικευμένα καθαριστικά. 
Να μην αφήνει χνούδια και να είναι κατάλληλο για 
χρήση σε θήκες – βάσεις. 

3 

ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 2 Λ 15 Χλωρίνη καθαρίζει, λευκαίνει και απολυμαίνει όλες 
τις επιφάνειες. Σε παχύρρευστη μορφή για 
καλύτερη και ευκολότερη χρήση. 

4 

ΧΛΩΡΙΝΗ ΡΕΥΣΤΗ ΤΩΝ 2 ΛΙΤΡΩΝ 25 
Χλωρίνη απλή υγρής μορφής 2lt. Καθαρίζει, 
λευκαίνει, απολυμαίνει. Κατάλληλη για λεύκανση 
ρούχων για πλύσιμο στο χέρι και για τους χώρους 
του σπιτιού. 

5 

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΤΩΝ 4 
ΛΙΤΡΩΝ 

8 Κρεμοσάπουνο χεριών. Με διακριτικό άρωμα, 
ήπιο καθαριστικό που δεν ερεθίζει το δέρμα. 

6 

ΓΑΝΤΙΑ   ΚΟΥΤΙ ΜΕΣΑΙΟΥ 
ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

6 
Γάντια μιας χρήσης από φυσικό λατέξ με 
πούδρα με βάση το καλαμπόκι - άμυλο 

7 

ΑΚΟΥΑΦΟΡΤΕ των 450gr 10 Υγρό διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15% , 
450 ml . 

8 

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ 
ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΜΠΛΕ ΜΕ ΤΟ ΚΙΛΟ 

20 
Σακούλες απορριμμάτων mini. Από καλής ποιότητας 
ανακυκλωμένο υλικό με σωστή επεξεργασία ώστε η 
κατανομή και το πάχος του υλικού να εξασφαλίζουν 
μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς δυσάρεστες μυρωδιές 

9 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 70Χ95 50 Σακούλες απορριμμάτων διάστασης (70*95 cm.) 
Από καλής ποιότητας ανακυκλωμένο υλικό με 
σωστή επεξεργασία ώστε η κατανομή και το πάχος 
του υλικού να εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, 
χωρίς δυσάρεστες μυρωδιές 

10 

ΜΑΥΡΕΣ ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΓΙΓΑΣ ΔΕΜΑ 20 ΚΙΛΩΝ 

5 Σακούλες απορριμμάτων, 
από καλής ποιότητας ανακυκλωμένο υλικό με 
σωστή 
επεξεργασία ώστε η κατανομή και το πάχος του 
υλικού να 
εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς 
δυσάρεστες μυρωδιές. 

12 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΠΑΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 
ΠΑΠΙ ΤΩΝ 750 ml 

10 
Καθαριστικό μπάνιου τύπου παπί 750 ml 

13 

ΑΕΡΟΖΟΛ 5  Εντομοκτόνο σπρέυ,καταπολεμά γρήγορα και 
αποτελεσματικά τα έρποντα έντομα χωρίς 
άρωμα 

ΑΔΑ: 6ΞΩΦΩΞΑ-2Ι4



 
 

14 

ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΤΖΑΜΙΑ 3 
Υγρό τζαμιών ευκολότερη 
χρήση με άρωμα φρεσκάδας από φυτικά συστατικά 
προσφέρει αστραφτερό αποτέλεσμα σε τζάμια, 
καθρέπτες, 
γυαλί και χρώμιο, χωρίς να αφήνει κηλίδες στις 
επιφάνειες 

15 ΣΚΟΥΠΑ 4 Σκούπα με κοντάρι 130 cm. 

16 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕΓ 2 

Επαγγελματική σφουγγαρίστρα ( 400γρ) 
(ανταλλακτικό ) κατασκευασμένη από πρωτογενή 
τεμάχια 10 νήματα με εξαιρετική αντοχή στα 
αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει 
χνούδι κατά τη χρήση της και να έχει μεγάλη 
απορροφητικότητα. Ιδανική για επιφάνειες από 
πλακάκι παρκέ ξύλο και μάρμαρο. 

17 

ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ 2 
Κοντάρι αλουμινίου για την επαγγελματική 
σφουγγαρίστρα , με μήκος μεγαλύτερο ή ίσο 
με 1,30 μ. Να προσαρμόζεται απόλυτα στο 
ανταλλακτικό της επαγγελματικής 
σφουγγαρίστρας και στον κάλυκα της . 

18 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ 4 
ΛΙΤΡΩΝ 

10 
Υγρό γενικού καθαρισμού 4 lt με άρωμα φρεσκάδας 
από φυτικά συστατικά, καθαρίζει φυσικά και 
υγιεινά όλες τις σκληρές πλενόμενες επιφάνειες: 
πατώματα, πλακάκια και βαμμένο ξύλο, χωρίς να 
αφήνει υπολείμματα χημικών. Οικονομικό στη 
χρήση. 

19 

ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ ΠΑΚΕΤΟ 10 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

5 
πανάκια ξεσκονίσματος συσκευασμένα για 
απομάκρυνση σκόνης από τα δάπεδα, να είναι 
ειδικά εμποτισμένα να μην αφήνουν θαμπάδες και 
κολλώδη ουσία στα δάπεδα και να είναι ιδανικά για 
χώρους που απαιτούνται υψηλές προδιαγραφές 
παροχής υγιεινής. 

ΑΔΑ: 6ΞΩΦΩΞΑ-2Ι4



 
 

20 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 
ΤΥΠΟΥ ΝΤΕΤΟΛ 

20 

Καθαριστικό χεριών και δέρματος ενηλίκων με 
ουδέτερο ph, κατάλληλο για συχνή χρήση, που δε 
προκαλεί ξηροδερμία και ερεθισμούς. 
Δερματολογικά ελεγμένο. Σε υγρή μορφή ή μορφή 
αφρού. Με ήπιους καθαριστικούς (χωρίς σάπωνες 
και αλκάλια) και ήπιους αντισηπτικούς παράγοντες. 
Εμπλουτισμένο με ενυδατικές ουσίες. Να ακολουθεί 
την ευρωπαϊκή νομοθεσία 1223/2009 για χρωστικές 
(αν υπάρχουν) και συντηρητικές ουσίες, 
απαραίτητες για τη μη ανάπτυξη μικροοργανισμών. 
Με ετικέτα με περιγραφή, χαρακτηριστικά και 
συστατικά του προϊόντος στα ελληνικά. Η ποσότητα 
να δίδεται σε λίτρα και στη τιμή να περιλαμβάνεται 
η δοσομετρική αντλία ανά συσκευασία προϊόντος 

21 

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ 20 
  

        

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ/ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ  ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 40ΤΕΜ 

43 

Χαρτί υγείας, από 100% φυσική χαρτομάζα, 
κατάλληλο για όλους τους κοινόχρηστους 
χώρους. 

2 

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ  ΖΙΚ ΖΑΚ 
250ΤΕΜΧ16ΠΑΚ 

10 

Χειροπετσέτες ζικ – ζακ με διπλά φύλλα ανά πακέτο. 
Οι χειροπετσέτες θα είναι Ά ποιότητας , γκοφρέ 
λευκού χρώματος, γρήγορου και αποτελεσματικού 
στεγνώματος. 

3 

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2ΤΕΜ Χ12 

7 

Χαρτί βιομηχανικό μεγάλης ανθεκτικότητας και 
όγκου βιομηχανικό ιδανικό για επιφάνειες εργασίας 
και καθαρισμό μηχανημάτων . Είναι ανθεκτικό και 
υπεραπορροφητικό στο λάδι, τα υγρά κοπής , το 
νερό και παντός είδους εξειδικευμένα καθαριστικά. 
Να μην αφήνει χνούδια και να είναι κατάλληλο για 
χρήση σε θήκες – βάσεις. 

ΑΔΑ: 6ΞΩΦΩΞΑ-2Ι4



 
 

4 

ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ  2l 

7 

Χλωρίνη καθαρίζει, λευκαίνει και απολυμαίνει όλες 
τις επιφάνειες. Σε παχύρρευστη μορφή για 
καλύτερη και ευκολότερη χρήση. 

5 

ΧΛΩΡΙΝΗ 2 ΛΙΤΡΩΝ 

6 

Χλωρίνη απλή υγρής μορφής 2lt. Καθαρίζει, 
λευκαίνει, απολυμαίνει. Κατάλληλη για λεύκανση 
ρούχων για πλύσιμο στο χέρι και για τους χώρους 
του σπιτιού. 

6 

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΤΩΝ 4 
ΛΙΤΡΩΝ 

7 

Κρεμοσάπουνο χεριών. Με διακριτικό άρωμα, 
ήπιο καθαριστικό που δεν ερεθίζει το δέρμα. 

7 

ΓΑΝΤΙΑ   ΚΟΥΤΙ ΜΕΣΑΙΟΥ 
ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

6 

Γάντια μιας χρήσης από φυσικό λατέξ με 
πούδρα με βάση το καλαμπόκι - άμυλο 

8 

ΑΚΟΥΑΦΟΡΤΕ των 500gr 

12 

Υγρό διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15% , 
500 ml . 

9 

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΜΠΛΕ ΓΙΑ 
ΚΑΛΑΘΙΑ ΤΟΥ ΚΙΛΟΥ 

3 

Σακούλες απορριμμάτων mini. Από καλής ποιότητας 
ανακυκλωμένο υλικό με σωστή επεξεργασία ώστε η 
κατανομή και το πάχος του υλικού να εξασφαλίζουν 
μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς δυσάρεστες μυρωδιές 

10 

ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ 70Χ95 ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ  

4 

Σακούλες απορριμμάτων , 
από καλής ποιότητας ανακυκλωμένο υλικό με 
σωστή 
επεξεργασία ώστε η κατανομή και το πάχος του 
υλικού να 
εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς 
δυσάρεστες μυρωδιές. 

12 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΠΑΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 
ΠΑΠΙ ΤΩΝ 750 ml 

9 Καθαριστικό μπάνιου τύπου παπί 750 ml 

13 

ΑΕΡΟΖΟΛ 

4 

Αεροζόλ (για μύγες) (σπρέι),Να έχουν τις νόμιμες 
εγκρίσεις κυκλοφορίας 

14 

ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΤΖΑΜΙΑ 500ΜΛ ΑΝΤΛΙΑ 

3 

Υγρό τζαμιών 500 ml με αντλία ευκολότερη 
χρήση με άρωμα φρεσκάδας από φυτικά συστατικά 
προσφέρει αστραφτερό αποτέλεσμα σε τζάμια, 
καθρέπτες, 
γυαλί και χρώμιο, χωρίς να αφήνει κηλίδες στις 
επιφάνειες 

15 

ΣΚΟΥΠΑ 

2 Σκούπα με κοντάρι 130 cm. 

16 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 

2 

Επαγγελματική σφουγγαρίστρα ( 400γρ) 
(ανταλλακτικό ) κατασκευασμένη από πρωτογενή 
τεμάχια 10 νήματα με εξαιρετική αντοχή στα 
αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει 
χνούδι κατά τη χρήση της και να έχει μεγάλη 
απορροφητικότητα. Ιδανική για επιφάνειες από 
πλακάκι παρκέ ξύλο και μάρμαρο. 

ΑΔΑ: 6ΞΩΦΩΞΑ-2Ι4



 
 

17 

ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ 

2 

Κοντάρι αλουμινίου για την επαγγελματική 
σφουγγαρίστρα , με μήκος μεγαλύτερο ή ίσο 
με 1,30 μ. Να προσαρμόζεται απόλυτα στο 
ανταλλακτικό της επαγγελματικής 
σφουγγαρίστρας και στον κάλυκα της . 

18 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ 4ΛΙΤΡΩΝ 

6 

Υγρό γενικού καθαρισμού4 lt με άρωμα φρεσκάδας 
από φυτικά συστατικά, καθαρίζει φυσικά και 
υγιεινά όλες τις σκληρές πλενόμενες επιφάνειες: 
πατώματα, πλακάκια και βαμμένο ξύλο, χωρίς να 
αφήνει υπολείμματα χημικών. Οικονομικό στη 
χρήση. 

19 

ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ ΠΑΚΕΤΟ 10 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

8 

πανάκια ξεσκονίσματος συσκευασμένα για 
απομάκρυνση σκόνης από τα δάπεδα, να είναι 
ειδικά εμποτισμένα να μην αφήνουν θαμπάδες και 
κολλώδη ουσία στα δάπεδα και να είναι ιδανικά για 
χώρους που απαιτούνται υψηλές προδιαγραφές 
παροχής υγιεινής. 

20 

ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ 

5 

Να έχουν τις νόμιμες εγκρίσεις 
κυκλοφορίας σε μεγάλο μέγεθος, 
σύμφωνα με οδηγίες ΕΟΚ 

21 
ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ  ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ 

4 Καλαθάκι για τα χαρτια  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, 
ΕΙΔΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ , ΔΗΜΟΥ  ΠΗΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΈΝΑ ΕΤΟΣ 

 
 
 
 
 

ΟΜΑ
ΔΕΣ ΕΙΔΗ ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ 

1Η 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ Δ. ΠΗΝΕΙΟΥ 

20.6061 Παροχές Προσωπικού (ΓΆΛΑ) 9.175,73 

    Δ. ΠΗΝΕΙΟΥ 

25.6063.00
1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1.200,00 

    Δ. ΠΗΝΕΙΟΥ 
30.6063.00

1 
Προμήθεια γάλακτος 2.452,95 

    Δ. ΠΗΝΕΙΟΥ 

70.6063.00
1 

Προμήθεια γάλακτος 1.493,36 

    
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝ 

ΠΡ 

10.6063.00
4 

Προμήθεια γάλακτος ΝΠΔΔ Κοιν Προστ 
Αλλ και Παιδείας Δ. Πηνειού 

4000,8 

    Α ΒΑΘΜΙΑ 

  Προμήθεια γάλακτος Αβάθμιας Σχ. Επ 
Δήμου Πηνειού 

2.521,36 

    Β ΒΑΘΜΙΑ 

  Προμήθεια γάλακτος Ββάθμιας Σχ. Επ 
Δήμου Πηνειού 

1.261,98 

ΑΔΑ: 6ΞΩΦΩΞΑ-2Ι4



 
 

      

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

22.106,18 

2Η 

ΠΡΟΜ ΕΙΔ 
ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ

Υ 
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝ 

ΠΡ 

10.6481.01
2 

Προμήθεια ειδών Αρτοπωλείου  ΝΠΔΔ 
Κοιν Προστ, Αλλ και Παιδείας Δ. 

Πηνειού 

2.373,00 

      

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

2.373,00 

3Η 

ΠΡΟΜ ΕΙΔ 
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ

Υ 
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝ 

ΠΡ 

10.6481.01
0 

Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου ΝΠΔΔ 
Κοιν Προστ, Αλλ και Παιδείας Δ. 

Πηνειού 

4.304,00 

      

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

4.304,00 

4Η 

ΠΡΟΜ ΕΙΔ 
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙ

ΟΥ 
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝ 

ΠΡ 

10.6481.01
1 

Προμήθεια ειδών Οπωροπωλείου  
ΝΠΔΔ Κοιν Προστ, Αλλ και Παιδείας Δ. 

Πηνειού 

4.041,95 

      

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

4.041,95 

5Η 

ΠΡΟΜ ΕΙΔΩΝ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙ

ΟΥ 
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝ 

ΠΡ 

10.6481.00
9 

Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου  ΝΠΔΔ 
Κοιν Προστ, Αλλ και Παιδείας Δ. 

Πηνειού 

13.657,76 

      

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

13.657,76 

6Η  
ΠΡΟΜ  ΕΙΔ 
ΚΑΘ/ΤΑΣ Δ. ΠΗΝΕΙΟΥ 10.6634 

Προμήθεια ειδών καθ/τασ Δ. Πηνειου 

5000 

    
ΣΧ ΕΠ Α 

ΒΑΘΜ ΕΚΠ 

  Προμ ειδών καθ/τας Σχ Επιτροπών 
Αβαθμιας  

7.891,88 

    
ΣΧ ΕΠ Β 

ΒΑΘΜ ΕΚΠ 

  Προμ ειδών καθ/τας Σχ Επιτροπών β 
βαθμιας  

8.193,40 

    
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝ 

ΠΡ 

10.6634.00
1 

Προμήθεια ειδών καθαριότητας  ΝΠΔΔ 
Κοιν Προστ, Αλλ και Παιδείας Δ. 

Πηνειού 

6.500,00 

        

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 6- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΙΔΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ 

27.585,28 

      
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 74.068,17 

1Η  ΟΜΑΔΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ       

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΦΡΕΣΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ            ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ 
10500 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ 
ΦΠΑ 

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ 10741 1,18 12.674,38 
        
    ΦΠΑ13 1.647,67 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ   ΔΙΑΦΟΡΑ -0,02 
      14.322,03 
        

ΑΔΑ: 6ΞΩΦΩΞΑ-2Ι4



 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΦΡΕΣΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ         ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΔΗΜΟΥ 
ΠΗΝΕΙΟΥ 800 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ 
ΦΠΑ 

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ 3000 1,18 3.540,00 
      0,60 
    ΦΠΑ13 460,20 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ       
      4.000,80 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΦΡΕΣΚΟΥ 
ΑΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ 10 
ΑΤΟΜΑ 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ 
ΦΠΑ 

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ 1890 1,18 2.230,20 
189 ΗΜΕΡΕΣ*10 ΑΤΟΜΑ     1,23 
    ΦΠΑ13% 289,93 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ       
      2.521,36 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΦΡΕΣΚΟΥ 
ΒΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ 5 
ΑΤΟΜΑ 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ 
ΦΠΑ 

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ 945 1,18 1.115,10 
189 ΗΜΕΡΕΣ*5 ΑΤΟΜΑ     0,82 
    ΦΠΑ13% 144,96 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ     1,10 
      1.261,98 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ     22.106,17 

2Η ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ  

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΠΡΟ 
ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΨΩΜΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 1500 1,4 2100 
        
    ΦΠΑ 13% 273 
    ΣΥΝΟΛΟ 2.373,00 
        
      

ΑΔΑ: 6ΞΩΦΩΞΑ-2Ι4



 
 

        

3Η ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ  

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 
ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΜ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
προ φπα 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟ 
ΦΠΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 
ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΜ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΜΠΟΥΤΙ  
ΝΩΠΟΣ 270 7,96 2149,20 9 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ 261 3 783,00 3,4 
ΜΟΣΧΑΡΙ ΠΟΝΤΙΚΙ 110 7,96 875,60 9 
      3807,80   
    ΦΠΑ13% 495,01   
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ     1,19   
      4304,00   
          

ΟΜΑΔΑ 4Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΠΗΝΕΙΟΥ  

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΤΙΜΗ ΠΡΟ 
ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ 
ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ ΜΕ 
ΦΠΑ ΒΑΣΗ 
ΔΕΛΤΙΟΥ 
ΤΙΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΑΓΓΟΥΡΙΑ  120 0,53 63,72 0,6 
ΑΝΙΘΟΣ 60 0,44 26,55 0,5 
ΑΧΛΑΔΙΑ 270 2,21 597,35 2,5 
ΚΑΡΟΤΑ 60 1,02 61,06 1,15 
ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ 30 1,59 47,79 1,8 
ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ 150 0,71 106,19 0,8 
ΛΑΧΑΝΟ 50 0,71 35,40 0,8 
ΛΕΜΟΝΙΑ 110 1,95 214,16 2,2 
ΜΑΡΟΥΛΙΑ 180 0,71 127,43 0,8 
ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ 60 0,44 26,55 0,5 
ΜΗΛΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΣΤΑΡΚΙΝ 270 2,04 549,56 2,3 
ΜΠΑΝΑΝΕΣ 300 1,86 557,52 2,1 
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ 12 1,24 14,87 1,4 
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ 90 2,08 187,17 2,35 
ΝΤΟΜΑΤΕΣ Α 230 1,42 325,66 1,6 
ΠΑΤΑΤΕΣ 750 0,71 530,97 0,8 

ΑΔΑ: 6ΞΩΦΩΞΑ-2Ι4



 
 

ΠΙΠΕΡΙΕΣ 12 1,50 18,05 1,7 
ΣΕΛΙΝΟ 70 0,44 30,97 0,5 
ΣΚΟΡΔΑ 60 0,44 26,55 0,5 
ΣΠΑΝΑΚΙ 30 1,59 47,79 1,8 
ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΚΕΣΕΔΑΚΙ 500γρ. 52 1,95 101,24 2,2 
      3696,55   
    ΦΠΑ13% 345,12   
      4041,67   
      0,28   

      4041,95   

ΟΜΑΔΑ 5Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ  

ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟ 
ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 

13% 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 

24% 
BAKING ROWDER 2OGR 19 0,50 9,50   
ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ 500 ΓΡ 60 0,43 25,80   
ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨ.1ΚΙΛΟΥ 45 2,21 99,45   
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 
1ΚΙΛΟΥ 75 1,08 81,00   
ΑΛΕΥΡΙ ΤΥΠΟΥ ΦΑΡΙΝΑ 500γρ. 60 0,78 46,80   
ΑΜΥΓΔΑΛΟΨΥΧΑ 200γρ. 15 6,65 99,75   
ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 160 γρ. 30 1,38 41,40   
ΑΥΓΑ ΜΕΣΑΙΑ  ΕΞΑΔΑ 250 1,89 472,50   
ΒΑΝΙΛΙΝΗ 5 ΤΕΜ 60 0,50 30,00   
ΒΙΤΑΜ SOFT250γρ. 240 1,02 244,80   
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 ΓΡ 120 0,79 94,80   
ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ 500 1,18 590,00   
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΒΡΑΣΤΗ ΦΕΤΕΣ 
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛ) 15 9,32 139,80   
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 50γρ. 3 1,85 5,55   
ΔΑΦΝΗ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΗ 100γρ. 3 0,93 2,79   
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 
ΑΠΛΑ 180 4,00 720,00   
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 5 ΛΙΤ 39 24,00 936,00   
ΖΑΧΑΡΗ 1 ΚΙΛΟΥ 60 0,74 44,40   
ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ 30 0,94 28,20   
ΖΑΧΑΡΟΥΧΟ ΓΑΛΑ 45 1,27 57,15   
ΚΑΚΑΟ ΣΚΟΝΗ 24 1,35 32,40   
ΚΑΝΕΛΑ ΣΚΟΝΗ 50 ΓΡ 12 1,57 18,84   
ΚΑΠΗ ΝΕΡΟ ΕΞΑΔΕΣ 50 1,35 67,50   
ΚΑΠΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΕΞΑΔΑ 1,5 
ΛΙΤΡΟΥ  10 7,70 77,00   
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ΚΑΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ 450 gr  16 4,80 76,80   
ΚΑΠΗ ΤΣΑΙ ΒΟΥΝΟΥ 10 2,60 26,00   
ΚΑΠΗ ΖΑΧΑΡΗ 1ΚΙΛΟΥ 20 0,74 14,80   
ΚΑΠΗ ΧΑΜΟΜΗΛΙ 7 2,80 19,60   
ΚΑΠΗ ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ 100 γρ 10 1,80 18,00   
ΚΑΠΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ ΚΑΡΦΙ 10 1,80 18,00   
ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ 
ΦΡΟΥΤΩΝ ΧΥΜΑ 30 8,10 243,00   
ΚΑΡΥΔΟΨΙΧΑ 200γρ. 9 4,50 40,50   
ΚΟΝΙΑΚ 700 ΜL 3 13,50 40,50   
ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΕΡ 9 0,84 7,56   
ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ 125γρ. 60 1,25 75,00   
ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΜΙΣΟ 
500γρ. 270 1,02 275,40   
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ 500γρ. 150 0,82 123,00   
ΜΑΓΙΑ ΞΗΡΗ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 8γρ. 23 0,30 6,90   
ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 400γρ. 90 2,80 252,00   
ΜΕΛΙ ΑΝΘΕΩΝ 900γρ. 60 5,50 330,00   
ΜΕΡΕΝΤΑ 1κιλού 45 4,32 194,40   
ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ 30γρ. 3 2,50 7,50   
ΜΠΑΧΑΡΙ 50γρ. 4 1,10 4,40   
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΤΙ ΜΠΕΡ 225γρ. 180 1,00 180,00   
ΝΕΡΟ ΕΞΑΔΑ 270 1,35 364,50   
ΝΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ 500 ml 
PASSATA  180 0,65 117,00   
ΞΥΔΙ 390ml 150 0,65 97,50   
ΠΕΛΤΕΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ 400γρ. 180 1,28 230,40   
ΠΕΝΝΕΣ  30 1,02 30,60   
ΠΙΠΕΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 50 γρ. 12 1,30 15,60   
ΡΙΓΑΝΗ 100γρ. 12 0,98 11,76   
ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ 500 γρ. 90 1,02 91,80   
ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ 500 γρ 45 1,02 45,90   
ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ 500γρ. 9 0,75 6,75   
ΣΟΔΑ ΜΑΓ. 12 1,30 15,60   
TAXINH 500 GR 45 3,63 163,35   
ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 
κιλου) 120 10,10 1.212,00   
ΤΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ   (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
1 κιλου) 45 10,20 459,00   
ΤΥΡΙ GOUDA ΚΟΜΜΑΤΙ   
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλου) 20 6,80 136,00   
ΤΥΡΙ GOYDA ΦΕΤΕΣ  (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
500 γρ) 60 6,80 408,00   
ΦΑΚΕΣ 500 ΓΡ 120 1,18 141,60   
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ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΠΛΑΤΙΑ 
ΚΑΤΕΨ.1ΚΙΛΟΥ 60 2,21 132,60   
ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ ΜΕΤΡΙΑ 500γρ. 90 1,25 112,50   
ΦΙΔΕΣ ΧΟΝΤΡΟΣ 500γρ. 60 1,85 111,00   
ΦΟΡΜΑ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ 700γρ. 60 2,05 123,00   
ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ 4 ΤΕΜ 520γρ. 30 1,40 42,00   
ΦΥΤΙΝΗ 1ΚΙΛΟΥ 15 3,80 57,00   
ΧΟΙΡΙΝΗ ΩΜΟΠΛΑΤΗ ΦΕΤΕΣ 
(συσκευασια 500 γρ) 60 8,50 510,00   
ΧΥΛΟΠΙΤΑΚΙ  500γρ. 60 2,00 120,00   
ΧΥΜΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ 1 ΛΙΤ 
ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ 94 1,18 110,92   
ΨΑΡΙ ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ ΚΑΤΕΨ. 150 8,67 1.300,50   
  ΣΥΝ ΓΙΑ ΦΠΑ 13 12.085,67 0,00 
          
  ΣΥΝ ΓΙΑ ΦΠΑ 24       
  ΦΠΑ 13%   1.571,14   
  ΦΠΑ 24%     0,00 

  
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣ
Η       

      13.656,81 0,00 
        0,95 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    13.657,76 

ΟΜΑΔΑ 6Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΠΗΝΕΙΟΥ  

ΕΙΔΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ 
ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜ
Η 

ΠΡΟ 
ΦΠΑ 
24%   

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ       
AΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 100 ΜΕΤΡΑ 6 6,1 36,60 
ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ 3 1,14 3,42 
KAΘΑΡΙΣΤΙΚΟ WC (ΠΑΠΙ) 90 1,65 148,50 
ΑΚΟΥΑΦΟΡΤΕ 45 0,89 40,05 
ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 8 ΜΕΤΡΩΝ 15 1,45 21,75 
ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 4 LIT 21 0,76 15,96 

ΑΠΛΩΣΤΡΑ 3 
10,6

5 31,95 
ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 12 7,5 90,00 
ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓ. ΠΛΥΝΤ. ΠΙΑΤΩΝ ΥΓΡΟ (4 ΛΙΤΡ)  2 6,45 12,90 
ΒΕΤΕΞ ΡΟΛΛΟ 30 3,08 92,40 
ΓΚΑΖΑΚΙΑ 30 0,74 22,20 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 100ΤΕΜ 60 6,58 394,80 
ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΣΠΡΕΙ 9 5,27 47,43 
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ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ 15 1,99 29,85 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΩΝ 4LIT. 60 3,8 228,00 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ANTΛΙΑ 60 2 120,00 
ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 15 4,8 72,00 
ΚΟΥΒΑΣ 3 4,23 12,69 
ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 500 ML 100 2,51 251,00 
ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ 125gr. 90 1,1 99,00 
ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 3LIT 15 2,58 38,70 
ΜΕΜΒΡΑΝΗ 100 ΜΕΤΡΑ 6 4,7 28,20 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2Α 4ΤΕΜ 6 1,96 11,76 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 3Α 4ΤΕΜ 6 1,96 11,76 
ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ  140 1,3 182,00 
ΠΙΓΚΑΛ ΚΛΕΙΣΤΟ 15 3,4 51,00 
ΡΟΛΛΟ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1ΚΙΛΟΥ 120 2,42 290,40 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ.10 ΤΕΜ ΜΕΓΑΛΕΣ 90 2,12 190,80 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΛΑΘΙΩΝ 30 ΤΕΜ 120 1,55 186,00 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 50ΤΕΜ.ΜΕΣΑΙΕΣ 30 0,77 23,10 
ΣΙΔΕΡΟΠΑΝΟ 3 4,2 12,60 
ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΑ 3 12,8 38,40 
ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ 70 ΜΕΖ. 12 14,8 177,60 
ΣΚΟΥΠΕΣ 12 3 36,00 
ΣΥΡΜΑ ΧΟΝΤΡΟ 45 0,55 24,75 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ 60 0,38 22,80 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 12 5,45 65,40 
ΤΟΥΜΠΟΦΛΩ 10 0,75 7,50 
ΥΓΡΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΛΑΤΩΝ 30 2,98 89,40 
ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4LIT 60 3,9 234,00 
ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤ.ΠΙΑΤΩΝ 4lit. 10 6,8 68,00 
ΣΚΟΥΠΑ ΧΟΡΤΟΥ ΣΑΡΩΜΑ 3 3,2 9,60 
ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓ. ΠΛΥΝΤ. ΠΙΑΤΩΝ (4 ΛΙΤΡΑ) 1 7,26 7,26 
ΦΑΡΑΣΙ Κ ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΝΕΡΟΧΥΤΙ 1 0,8 0,80 
ΦΑΡΑΣΙ 3 0,98 2,94 
ΦΤΕΡΟ ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ 3 1,45 4,35 
ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΡΟΦΗΤΗΡΑ  4 0,88 3,52 
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 10 ΡΟΛΛΩΝΧ3ΦΥΛΛΑ 100 4,95 495,00 
ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΛΑ 100 ΤΕΜ 100 0,76 76,00 
ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 100TEM 60 0,43 25,80 
ΧΛΩΡΙΝΗ 1LIT ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 90 1,61 144,90 
SWASS 4LT 15 6,15 92,25 
ΑΝΤΙΣΥΠΤΙΚΟ 1ΛΙΤ ΑΝΤΛΙΑ 90 4,8 432,00 
      4.855,09 
ΚΑΠΗ       
ΚΑΠΗ ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 50ΤΕΜ. 20 1,14 22,80 
ΚΑΠΗ ΠΟΤΗΡΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ 50ΤΕΜ 20 1,9 38,00 
ΚΑΠΗ ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 20ΤΕΜ ΜΕΓΑΛΑ 20 0,75 15,00 
ΚΑΠΗ ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 20ΤΕΜ ΜΙΚΡΑ 8 0,68 5,44 
ΑΕΡΟΖΟΛ 5 5,27 26,35 
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ΑΚΟΥΑΦΟΡΤΕ 5 0,89 4,45 
ΒΕΤΕΞ ΡΟΛΟ 5 3,08 15,40 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 100ΤΕΜ 1 6,58 6,58 
ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ 2 1,99 3,98 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΩΝ 4 LIT 2 3,8 7,60 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 2 8,00 
ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 500 ML 4 2,51 10,04 
ΡΟΛΛΟ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1 ΚΙΛΟΥ 5 2,42 12,10 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ.10 ΤΕΜ ΜΕΓΑΛΕΣ 5 2,12 10,60 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΛΑΘΙΩΝ 30 ΤΕΜ 5 1,55 7,75 
ΣΚΟΥΠΕΣ  2 3 6,00 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 2 5,45 10,90 
ΥΓΡΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΛΑΤΩΝ 5 2,98 14,90 
ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4LIT 2 3,9 7,80 
ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 1 1,07 1,07 
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  10 ΡΟΛΛΩΝ 10 4,95 49,50 
ΧΛΩΡΙΝΗ 1LIT ΠΑΧΥΡΡΕΥΣΤΗ 10 1,61 16,10 
ΜΕΜΒΡΑΝΗ 100 ΜΕΤΡΑ 3 4,7 14,10 
ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 100TEM 9 0,43 3,87 
AΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 100 ΜΕΤΡΑ 3 6,1 18,30 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ 5 0,38 1,90 
ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΟΙΚ. ΠΛΥΝΤ.  ΠΙΑΤΩΝ 6 6,05 36,30 
ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΟΙΚ. ΠΛΥΝΤ. ΠΙΑΤΩΝ 2 3,23 6,46 
ΑΛΑΤΙ ΟΙΚ. ΠΛΥΝΤ. ΠΙΑΤΩΝ 2 2,6 5,20 
      386,49 

    
ΣΥΝ
ΟΛΟ 5.241,58 

    
ΦΠΑ
24% 1.257,98 

      0,44 

    

ΣΤΡ
ΟΓΓΥ
Λ 6.500,00 

ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ       

ΕΙΔΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ 
ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜ
Η 
ΠΡΟ 
ΦΠΑ  ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΕΡΟΖΟΛ 10 5,27 52,7 
ΑΚΟΥΑΦΟΡΤΕ 19 0,89 16,91 
ΒΕΤΕΞ ΡΟΛΟ 30 3,08 92,4 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 100ΤΕΜ 60 6,58 394,8 
ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ 40 1,99 79,6 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΩΝ 4 LIT 30 3,8 114 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 25 2 50 
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ΚΟΥΒΑΣ 8 4,23 33,84 
ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 500 ML 50 2,51 125,5 
ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΑΝΤΑΛ. 50 6,42 321 
ΡΟΛΛΟ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1 ΚΙΛΟΥ 50 2,42 121 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ.10 ΤΕΜ ΜΕΓΑΛΕΣ 100 2,12 212 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΛΑΘΙΩΝ 30 ΤΕΜ 120 1,55 186 
ΣΚΟΥΠΕΣ  10 3 30 
ΣΚΟΥΠΕΣ ΒΕΝΤΑΛΙΑ 20 3,5 70 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 20 5,45 109 
ΥΓΡΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΛΑΤΩΝ 50 2,98 149 
ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4LIT 6 3,9 23,4 
ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 20 1,07 21,4 
ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ 80 2,5 200 
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  10 ΡΟΛΛΩΝ 249 4,95 1232,55 
ΧΛΩΡΙΝΗ 1LIT ΠΑΧΥΡΡΕΥΣΤΗ 150 1,61 241,5 
ΠΙΓΚΑΛ ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ  10 3 30 
ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ  ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ 60 ΕΚΑΤ. ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ 1 20 20 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑΣ 60 ΕΚΑΤ. 3 10 30 
ΞΑΡΑΧΝΙΑΣΤΡΑ  ΟΒΑΛ  ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 3 Μ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ 3 10 30 
ΠΑΡΚΕΤΙΝΗ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑ ΔΑΠΕΔΩΝ 750 ML 3 5 15 
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ  30 ΕΚ ΜΕ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ , ΛΑΣΤΙΧΟ 
ΚΑΙ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ 1 30 30 
      4.031,60 

    
ΣΤΡ
ΟΓΓ 0,66 

      4.032,26 

ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ 5000   
ΦΠΑ 
24% 967,7424 

      5.000,00 

1ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 
Α/Α 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

ΕΙΔΗ/ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 20 
ΥΓΡΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
1,5 L 

Υγρό γενικού καθαρισμού 1,5 lt με άρωμα φρεσκάδας 
από φυτικά συστατικά, καθαρίζει φυσικά και υγιεινά 
όλες τις σκληρές πλενόμενες επιφάνειες: πατώματα, 
πλακάκια και βαμμένο ξύλο, χωρίς να αφήνει 
υπολείμματα χημικών. Οικονομικό στη χρήση. 

2 10 
ΥΓΡΟ ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
500 ML ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 

Υγρό τζαμιών 500ml με ψεκαστήρα για ευκολότερη 
χρήση με άρωμα φρεσκάδας από φυτικά συστατικά 
προσφέρει αστραφτερό αποτέλεσμα σε τζάμια, 
καθρέπτες, γυαλί και χρώμιο, χωρίς να αφήνει κηλίδες 
στις επιφάνειες 

ΑΔΑ: 6ΞΩΦΩΞΑ-2Ι4



 
 

3 10 
ΥΓΡΟ ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
750 ML ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 

Υγρό τζαμιών 750ml με ψεκαστήρα για ευκολότερη 
χρήση με άρωμα φρεσκάδας από φυτικά συστατικά 
προσφέρει αστραφτερό αποτέλεσμα σε τζάμια, 
καθρέπτες, γυαλί και χρώμιο, χωρίς να αφήνει κηλίδες 
στις επιφάνειες 

4 100 ΧΛΩΡΙΝΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  2 L 

Χλωρίνη απλή υγρής μορφής 2lt. Καθαρίζει, λευκαίνει, 
απολυμαίνει. Κατάλληλη για λεύκανση ρούχων για 
πλύσιμο στο χέρι και για τους χώρους του σπιτιού. 

5 20 
ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  2 
L 

Χλωρίνη 2l καθαρίζει, λευκαίνει και απολυμαίνει όλες 
τις επιφάνειες. Σε παχύρρευστη μορφή για καλύτερη 
και ευκολότερη χρήση. 

6 10 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 48 ΤΕΜ. 

Χαρτί υγείας δίφυλλο από 100% φυσική χαρτομάζα σε 
συσκευασία  κατάλληλο για όλους τους κοινόχρηστους 
χώρους. 

7 20 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800 ΓΡΑΜ. 

Χαρτί μεγάλης ανθεκτικότητας  ιδανικό για επιφάνειες. 
Είναι ανθεκτικό και υπεραπορροφητικό στο λάδι, τα 
υγρά κοπής , το νερό και παντός είδους εξειδικευμένα 
καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια και να είναι 
κατάλληλο για χρήση 

8 5 
ΧΑΡΤΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΑ ΚΟΥΤΙ 150 
ΤΕΜ. 

Τραπεζομάντηλα λευκό σε κιβώτιο 150 τεμαχίων, για 
κάθε είδους τραπέζια. 

9 30 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ ΖΑΚ 200 ΤΕΜ 

Χειροπετσέτες ζικ – ζακ με 200 διπλά φύλλα ανά 
πακέτο. Οι χειροπετσέτες θα είναι Ά ποιότητας , 
γκοφρέ λευκού χρώματος, γρήγορου και 
αποτελεσματικού στεγνώματος. 

10 10 ΑΚΟΥΑΦΟΡΤ 500 ML 
Υγρό διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15% , 
500 ml . 

11 3 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕΓΑΛΗ 
Σφουγγαρίστρα μεγάλη. Μεγάλης αντοχής, 
απορροφητική 

12 5 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΑΠΛΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 
Σφουγγαρίστρα απλή με κοντάρι. Μεγάλης 
αντοχής, απορροφητική 

13 4 ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ Σκούπα με κοντάρι 130 cm. 

14 5 ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΚΟΥΠΑΣ 

Κοντάρι αλουμινίου για την επαγγελματική 
σφουγγαρίστρα , με μήκος μεγαλύτερο ή ίσο με 
1,30 μ. Να προσαρμόζεται απόλυτα στο 
ανταλλακτικό της επαγγελματικής 
σφουγγαρίστρας και στον κάλυκα της . 

15 5 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ (LARGE) 

Γάντια μιας χρήσης των 100 τεμαχίων από φυσικό 
λατέξ με πούδρα με βάση το καλαμπόκι - άμυλο. 

16 10 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

Σφουγγάρια για καθαρισμό διαφόρων επιφανειών με 
ανθεκτικότητα σε καθαριστικά και απολυμαντικά, για 
αποκόλληση ρύπων, διαστάσεων 7x14x3cm περίπου 

17 2 ΠΑΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΟΛΟ 
Πανάκια καθαρισμού με μικροΐνες για απομάκρυνση 
σκόνης σε ρολο. 

18 10 ΠΑΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΕΜ. 
Πανάκια καθαρισμού με μικροΐνες για απομάκρυνση 
σκόνης, τεμ.. 

19 27 
ΣΑΚΟΥΛΕΣΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΓΙΓΑΣ ΡΟΛΟ 
(10 ΤΕΜ) 

Σακούλες απορριμμάτων διάστασης, μαύρου 
χρώματος Από καλής ποιότητας ανακυκλωμένο υλικό 
με σωστή 
επεξεργασία ώστε η κατανομή και το πάχος του υλικού 
να 
εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς δυσάρεστες 
μυρωδιές. 

ΑΔΑ: 6ΞΩΦΩΞΑ-2Ι4



 
 

20 10 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 50Χ70 ΜΕ 
ΚΟΡΔΟΝΙ 10 ΤΕΜ. 

Σακούλες απορριμμάτων διάστασης (50*70 cm.) Από 
καλής ποιότητας ανακυκλωμένο υλικό με σωστή 
επεξεργασία ώστε η κατανομή και το πάχος του υλικού 
να εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς 
δυσάρεστες μυρωδιές 

21 20 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΙΝΙ ΡΟΛΟ 
10 ΤΕΜ. 

Σακούλες απορριμμάτων mini. Από καλής ποιότητας 
ανακυκλωμένο υλικό με σωστή επεξεργασία ώστε η 
κατανομή και το πάχος του υλικού να εξασφαλίζουν 
μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς δυσάρεστες μυρωδιές 

22 20 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΑ 
ΧΕΡΙΑ 1 L 

Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών 1l. Καθαρίζει και φροντίζει 
το δέρμα, επιπλέον προσφέρει ανώτερη προστασία 
απομακρύνοντας μικρόβια και βακτηρίδια. 
Δερματολογικά ελεγμένο. 

23 8 ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 500 ML 

Κρεμοσάπουνο χεριών με αντλία. Με διακριτικό 
άρωμα, ήπιο καθαριστικό που δεν ερεθίζει το 
δέρμα. 

24 6 ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΧΑΡΤΙΩΝ Καλαθάκι για τα χαρτια  

25 5 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ 750 ML 

Αφαιρετικό αλάτων για είδη υγιεινής σε 
συσκευασία 500 ml. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά 
, οδηγίες χρήσης προφύλαξης και αριθμός 
καταχώρησης του ΓΧΚ . 

26 8 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ Υγρό καθαρισμού τουαλέτας 

27 10 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ Υγρό καθαρισμού για έπιπλα 

28 2 ΤΑΠΗΤΑ ΠΟΡΤΑΣ 0,60χο,90 

Τάπητας πόρτασ διαστάσεων 
0,60*0,90 

29 2 ΚΟΥΒΑΔΕΣ Κουβάδες 

30 20 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ 

Οινόπνευμα μπλε φωτιστικό 93%. Μετουσιωμένη 
αιθυλική αλκοόλη 

2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ  & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ  
  

Α/Α ΕΙΔΗ/ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 

ΥΓΡΟ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,5 L 30 

Υγρό γενικού καθαρισμού 4lt με άρωμα φρεσκάδας από 
φυτικά συστατικά, καθαρίζει φυσικά και υγιεινά όλες τις 

σκληρές πλενόμενες επιφάνειες: πατώματα, πλακάκια και 
βαμμένο ξύλο, χωρίς να αφήνει υπολείμματα χημικών. 

Οικονομικό στη χρήση. 

ΑΔΑ: 6ΞΩΦΩΞΑ-2Ι4



 
 

2 

ΥΓΡΟ ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ 
ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ML 
ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 15 

Υγρό τζαμιών 500 ml με αντλία ευκολότερη 
χρήση με άρωμα φρεσκάδας από φυτικά συστατικά 
προσφέρει αστραφτερό αποτέλεσμα σε τζάμια, 
καθρέπτες, 
γυαλί και χρώμιο, χωρίς να αφήνει κηλίδες στις 
επιφάνειες 

3 

ΥΓΡΟ ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ 
ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 750 ML 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 10 

Υγρό τζαμιών 500 ml με αντλία ευκολότερη 
χρήση με άρωμα φρεσκάδας από φυτικά συστατικά 
προσφέρει αστραφτερό αποτέλεσμα σε τζάμια, 
καθρέπτες, 
γυαλί και χρώμιο, χωρίς να αφήνει κηλίδες στις 
επιφάνειες 

4 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 48 ΤΕΜ. 20 

Χαρτί υγείας τριπλό (συσκ. 48τμχ.) από 100% φυσική 
χαρτομάζα σε συσκευασία των 48 ρολών, κατάλληλο για 
όλους τους κοινόχρηστους χώρους 

5 

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800 
ΓΡΑΜ. 25 

Χαρτί βιομηχανικό περίπου 5 κιλών σε μεγάλης 
ανθεκτικότητας και όγκου βιομηχανικό ιδανικό για επιφάνειες 
εργασίας και καθαρισμό μηχανημάτων . Είναι ανθεκτικό και 
υπεραπορροφητικό στο λάδι, τα υγρά κοπής , το νερό και 
παντός είδους εξειδικευμένα καθαριστικά. Να μην αφήνει 
χνούδια και να είναι κατάλληλο για χρήση σε θήκες – βάσεις. 

6 

ΧΑΡΤΙΝΑ 
ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΑ 
ΚΟΥΤΙ 150 ΤΕΜ. 8 

Χάρτινα τραπεζομάντιλα  άριστης ποιότητας απαλές 
απορροφητικές ανθεκτικές από λευκασμένο χημικό 
πολτό. Σε κατάλληλα τυποποιημένη πλαστική 
συσκευασία . 

7 

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ ΖΑΚ 
200 ΤΕΜ 48 

Χειροπετσέτες ζικ -ζακ λευκές δίφυλλες αντοχής με 
διπλά φύλλα ανα κιβώτιο σε συσκευασίες 

8 ΑΚΟΥΑΦΟΡΤ 500 ML 15 
Υγρό διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15% 

9 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 
ΜΕΓΑΛΗ 3 

Σφουγγαρίστρα μεγάλη Να μην αφήνει χνούδι κατά τη χρήση 
της και να έχει μεγάλη απορροφητικότητα. Ιδανική για 
επιφάνειες από πλακάκι παρκέ ξύλο και μάρμαρο. 

10 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΑΠΛΗ 
ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 5 

Επαγγελματική σφουγγαρίστρα ( 400γρ) (ανταλλακτικό ) 
κατασκευασμένη από πρωτογενή τεμάχια 10 νήματα με 
εξαιρετική αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να 
μην αφήνει χνούδι κατά τη χρήση της και να έχει μεγάλη 
απορροφητικότητα. Ιδανική για επιφάνειες από πλακάκι 
παρκέ ξύλο και μάρμαρο. 

11 ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 6 Σκούπα με κοντάρι 130 cm. 

ΑΔΑ: 6ΞΩΦΩΞΑ-2Ι4



 
 

12 

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ (LARGE) 6 

Γάντια μιας χρήσης των 100 τεμαχίων από φυσικό 
λατέξ με πούδρα με βάση το καλαμπόκι - άμυλο 

13 

ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Νο 7,5 10 

Γάντια γενικής χρήσης Νο 7,5 

14 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 10 

Σφουγγάρια κουζίνας για καθαρισμό με ανθεκτικότητα σε 
καθαριστικά και απολυμαντικά. 

15 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΣΚΛΗΡΑ 
ΜΕΓΑΛΑ 5 

Σφουγγάρια σκληρά, μεγάλα, για καθαρισμό διαφόρων 
επιφανειών με ανθεκτικότητα σε καθαριστικά και 
απολυμαντικά 

16 

ΠΑΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΡΟΛΟ 5 

Πανάκια καθαρισμού με μικροΐνες για απομάκρυνση σκόνης 
σε ρολο. 

17 

ΠΑΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΤΕΜ. 10 

Πανάκια καθαρισμού με μικροΐνες για απομάκρυνση σκόνης 
ανα τεμάχιο 

18 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΓΙΓΑΣ 
ΡΟΛΟ (10 ΤΕΜ) 21 

Σακούλες απορριμμάτων 10 τεμ, 
από καλής ποιότητας ανακυκλωμένο υλικό με σωστή 
επεξεργασία ώστε η κατανομή και το πάχος του υλικού να 
εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς δυσάρεστες 
μυρωδιές. 

19 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 50Χ70 
ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 10 ΤΕΜ. 

19 

Σακούλες απορριμμάτων διάστασης (50*70 cm.) Από καλής 
ποιότητας ανακυκλωμένο υλικό με σωστή επεξεργασία ώστε 
η κατανομή και το πάχος του υλικού να εξασφαλίζουν 
μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς δυσάρεστες μυρωδιές 

20 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΙΝΙ 
ΡΟΛΟ 10 ΤΕΜ. 

10 

Σακούλες απορριμμάτων mini. Από καλής ποιότητας 
ανακυκλωμένο υλικό με σωστή επεξεργασία ώστε η κατανομή 
και το πάχος του υλικού να εξασφαλίζουν μεγαλύτερες 
αντοχές, χωρίς δυσάρεστες μυρωδιές 

21 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 
ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΑ 
ΧΕΡΙΑ 1 L 15 

Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών 1l. Καθαρίζει και φροντίζει το 
δέρμα, επιπλέον προσφέρει ανώτερη προστασία 
απομακρύνοντας μικρόβια και βακτηρίδια. Δερματολογικά 
ελεγμένο. 

22 

ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ ΜΕ 
ΑΝΤΛΙΑ 500 ML 10 

Κρεμοσάπουνο χεριών με αντλία. Με διακριτικό άρωμα, 
ήπιο καθαριστικό που δεν ερεθίζει το δέρμα. 

23 ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΧΑΡΤΙΩΝ 5 Καλαθάκι για τα χαρτια  

24 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ 750 ML 5 

Αφαιρετικό αλάτων για είδη υγιεινής σε 
συσκευασία 500 ml. Εξωτερικά της συσκευασίας 
να αναγράφονται τα συστατικά , οδηγίες χρήσης 
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προφύλαξης και αριθμός καταχώρησης του ΓΧΚ . 

25 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 10 Υγρό καθαρισμού τουαλέτας 

26 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΕΠΙΠΛΩΝ 2 Υγρό καθαρισμού για έπιπλα 

27 

ΤΑΠΗΤΑ ΠΟΡΤΑΣ 
0,60χο,90 2 Τάπητασ πόρτασ διαστάσεων 0,60*0,90 

28 ΚΟΥΒΑΔΕΣ 2 Κουβάδες 

29 ΦΑΡΑΣΙΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 4 
Φαράσι πλαστικό με κοντάρι πλαστικό. Εύκολο στη 
χρήση 

    
  

 3ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ  3o & 4o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ  

Α/Α ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

ΕΙΔΗ/ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 22 
ΥΓΡΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,5 L 

Υγρό γενικού καθαρισμού 1,5 lt με άρωμα φρεσκάδας 
από φυτικά συστατικά, καθαρίζει φυσικά και υγιεινά 
όλες τις σκληρές πλενόμενες επιφάνειες: πατώματα, 
πλακάκια και βαμμένο ξύλο, χωρίς να αφήνει 
υπολείμματα χημικών. Οικονομικό στη χρήση. 

2 12 
ΥΓΡΟ ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ML ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 

Υγρό τζαμιών 500 ml με αντλία ευκολότερη 
χρήση με άρωμα φρεσκάδας από φυτικά 
συστατικά 
προσφέρει αστραφτερό αποτέλεσμα σε τζάμια, 
καθρέπτες, 
γυαλί και χρώμιο, χωρίς να αφήνει κηλίδες στις 
επιφάνειες 

3 12 

ΥΓΡΟ ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 750 ML 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 

Υγρό τζαμιών 750ml με ψεκαστήρα για ευκολότερη 
χρήση με άρωμα φρεσκάδας από φυτικά συστατικά 
προσφέρει αστραφτερό αποτέλεσμα σε τζάμια, 
καθρέπτες, γυαλί και χρώμιο, χωρίς να αφήνει κηλίδες 
στις επιφάνειες 

4 100 
ΧΛΩΡΙΝΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  2 L 

Χλωρίνη απλή υγρής μορφής 2lt. Καθαρίζει, λευκαίνει, 
απολυμαίνει. Κατάλληλη για λεύκανση ρούχων για 
πλύσιμο στο χέρι και για τους χώρους του σπιτιού. 

5 20 
ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  2 L 

Χλωρίνη καθαρίζει, λευκαίνει και απολυμαίνει όλες τις 
επιφάνειες. Σε παχύρρευστη μορφή για καλύτερη και 
ευκολότερη χρήση. 
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6 15 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 48 ΤΕΜ. 

Χαρτί υγείας, από 100% φυσική χαρτομάζα, 
κατάλληλο για όλους τους κοινόχρηστους χώρους. 

7 12 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΤΡΑΔΑ 

Χαρτί μεγάλης ανθεκτικότητας  ιδανικό για επιφάνειες. 
Είναι ανθεκτικό και υπεραπορροφητικό στο λάδι, τα 
υγρά κοπής , το νερό και παντός είδους εξειδικευμένα 
καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια και να είναι 
κατάλληλο για χρήση 

8 15 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800 ΓΡΑΜ. 

Χαρτί μεγάλης ανθεκτικότητας  ιδανικό για επιφάνειες. 
Είναι ανθεκτικό και υπεραπορροφητικό στο λάδι, τα 
υγρά κοπής , το νερό και παντός είδους εξειδικευμένα 
καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια και να είναι 
κατάλληλο για χρήση 

9 6 
ΧΑΡΤΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΑ ΚΟΥΤΙ 
150 ΤΕΜ. 

Τραπεζομάντηλα λευκό σε κιβώτιο 150 τεμαχίων, για 
κάθε είδους τραπέζια. 

10 35 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ ΖΑΚ 200 ΤΕΜ 

Χειροπετσέτες ζικ – ζακ με 200 διπλά φύλλα ανά 
πακέτο. Οι χειροπετσέτες θα είναι Ά ποιότητας , γκοφρέ 
λευκού χρώματος, γρήγορου και αποτελεσματικού 
στεγνώματος. 

11 15 ΑΚΟΥΑΦΟΡΤ 500 ML 

Υγρό διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15% , 500 
ml . 

12 5 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕΓΑΛΗ 

Σφουγγαρίστρα μεγάλη να μην αφήνει χνούδι κατά τη 
χρήση της και να έχει μεγάλη απορροφητικότητα. 
Ιδανική για επιφάνειες από πλακάκι παρκέ ξύλο και 
μάρμαρο. 

13 5 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΑΠΛΗ ΜΕ 
ΚΟΝΤΑΡΙ 

Επαγγελματική σφουγγαρίστρα ( 400γρ) (ανταλλακτικό ) 
κατασκευασμένη από πρωτογενή τεμάχια 10 νήματα με 
εξαιρετική αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. 
Να μην αφήνει χνούδι κατά τη χρήση της και να έχει 
μεγάλη απορροφητικότητα. Ιδανική για επιφάνειες από 
πλακάκι παρκέ ξύλο και μάρμαρο. 

14 5 ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ Σκούπα με κοντάρι 130 cm. 

15 6 ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΚΟΥΠΑΣ 

Κοντάρι αλουμινίου για την επαγγελματική 
σφουγγαρίστρα , με μήκος μεγαλύτερο ή ίσο με 
1,30 μ. Να προσαρμόζεται απόλυτα στο 
ανταλλακτικό της επαγγελματικής 
σφουγγαρίστρας και στον κάλυκα της . 

16 5 

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
(LARGE) 

Γάντια μιας χρήσης των 100 τεμαχίων από φυσικό 
λατέξ με πούδρα με βάση το καλαμπόκι - άμυλο. 

17 7 ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 7,5 
Γάντια γενικής χρήσης Νο 7,5 

18 12 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

Σφουγγάρια κουζίνας για καθαρισμό με ανθεκτικότητα 
σε καθαριστικά και απολυμαντικά. 
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19 10 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΣΚΛΗΡΑ ΜΕΓΑΛΑ 

Σφουγγάρια σκληρά, μεγάλα, για καθαρισμό διαφόρων 
επιφανειών με ανθεκτικότητα σε καθαριστικά και 
απολυμαντικά 

20 5 ΠΑΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΟΛΟ 
Πανάκια καθαρισμού με μικροΐνες για απομάκρυνση 
σκόνης σε ρολο. 

21 13 ΠΑΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΕΜ. 
Πανάκια καθαρισμού με μικροΐνες για απομάκρυνση 
σκόνης ανα τεμάχιο 

22 30 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΓΙΓΑΣ 
ΡΟΛΟ (10 ΤΕΜ) 

Σακούλες απορριμμάτων 10 τεμ, 
από καλής ποιότητας ανακυκλωμένο υλικό με σωστή 
επεξεργασία ώστε η κατανομή και το πάχος του υλικού 
να 
εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς δυσάρεστες 
μυρωδιές. 

23 12 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 50Χ70 
ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 10 ΤΕΜ. 

Σακούλες απορριμμάτων διάστασης (50*70 cm.) Από 
καλής ποιότητας ανακυκλωμένο υλικό με σωστή 
επεξεργασία ώστε η κατανομή και το πάχος του υλικού 
να εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς 
δυσάρεστες μυρωδιές 

24 10 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΙΝΙ 
ΡΟΛΟ 10 ΤΕΜ. 

Σακούλες απορριμμάτων mini. Από καλής ποιότητας 
ανακυκλωμένο υλικό με σωστή επεξεργασία ώστε η 
κατανομή και το πάχος του υλικού να εξασφαλίζουν 
μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς δυσάρεστες μυρωδιές 

25 12 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ ΓΙΑ 
ΤΑ ΧΕΡΙΑ 1 L 

Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών 1l. Καθαρίζει και φροντίζει 
το δέρμα, επιπλέον προσφέρει ανώτερη προστασία 
απομακρύνοντας μικρόβια και βακτηρίδια. 
Δερματολογικά ελεγμένο. 

26 10 ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 500 ML 

Κρεμοσάπουνο χεριών με αντλία. Με διακριτικό 
άρωμα, ήπιο καθαριστικό που δεν ερεθίζει το 
δέρμα. 

27 8 ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΧΑΡΤΙΩΝ Καλαθάκι για τα χαρτια  

28 10 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ 750 ML 

Αφαιρετικό αλάτων για είδη υγιεινής σε 
συσκευασία 500 ml. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά 
, οδηγίες χρήσης προφύλαξης και αριθμός 
καταχώρησης του ΓΧΚ . 

29 10 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ Υγρό καθαρισμού τουαλέτας 
30 10 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ Υγρό καθαρισμού για έπιπλα 

31 4 ΤΑΠΗΤΑ ΠΟΡΤΑΣ 0,40χο,60 

Τάπητασ πόρτασ διαστάσεων 
0,40*0,60 

32 2 ΤΑΠΗΤΑ ΠΟΡΤΑΣ 0,60χο,90 

Τάπητασ πόρτασ διαστάσεων 
0,60*0,90 

33 3 ΚΟΥΒΑΔΕΣ Κουβάδες 

34 20 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ 

Οινόπνευμα μπλε φωτιστικό 93%. Μετουσιωμένη 
αιθυλική αλκοόλη 

 

1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ  & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ  
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Α/Α ΕΙΔΗ/ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 
ΑΚΟΥΑΦΟΡΤ 
500ΜΛ 8 

Υγρό διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15% , 500 ml . 

2 

ΥΓΡΟ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ 4L 2 

Υγρό γενικού καθαρισμού 4 lt με άρωμα φρεσκάδας από φυτικά 
συστατικά, καθαρίζει φυσικά και υγιεινά όλες τις σκληρές πλενόμενες 
επιφάνειες: πατώματα, πλακάκια και βαμμένο ξύλο, χωρίς να αφήνει 
υπολείμματα χημικών. Οικονομικό στη χρήση. 

3 

ΥΓΡΟ 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΑΛΑΤΩΝ 750 ΜΛ 
SPRAY 

6 

Υγρό καθαρισμού αλάτων  750ml , καθαρίζει φυσικά και υγιεινά όλες 
τις σκληρές πλενόμενες επιφάνειες: πατώματα, πλακάκια και 
βαμμένο ξύλο, χωρίς να αφήνει υπολείμματα χημικών. Οικονομικό 
στη χρήση. 

4 

ΥΓΡΟ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΑ ΤΖΑΜΙΑ 
ANTΛΙΑ 500 ΜΛ 8 

Υγρό τζαμιών 500 ml με αντλία ευκολότερη 
χρήση με άρωμα φρεσκάδας από φυτικά συστατικά 
προσφέρει αστραφτερό αποτέλεσμα σε τζάμια, καθρέπτες, 
γυαλί και χρώμιο, χωρίς να αφήνει κηλίδες στις 
επιφάνειες 

5 
ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 
500 ΜΛ 9 

Να έχει άδεια σαν καλλυντικό (άδεια ΕΟΦ). Να Έχει άδεια ( 
καταχώρηση σε ΓΧΚ) απορρυπαντικό χεριών. Να περιέχειότι 
ορίζεται στο ΦΕΚ 329, τεύχος 2ο 21/4/1997 ΚΥΑ 
6α/οικ.,3320παράρτημα VI. Να αναφέρονται σαφώς τα 
συστατικά του προϊόντος στην ετικέτα 

6 
ΧΛΩΡΙΝΗ 
ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 2L 6 

Χλωρίνη καθαρίζει, λευκαίνει και απολυμαίνει όλες τις επιφάνειες. Σε 
παχύρρευστη μορφή για καλύτερη και ευκολότερη χρήση. 

7 ΧΛΩΡΙΟ 2L 2 

Χλωρίνη απλή υγρής μορφής 2lt. Καθαρίζει, λευκαίνει, απολυμαίνει. 
Κατάλληλη για λεύκανση ρούχων για πλύσιμο στο χέρι και για τους 
χώρους του σπιτιού. 

8 
ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 
100ΤΕΜ 2 

Χειροπετσέτες λευκές δίφυλλες αντοχής με διπλά φύλλα 
ανα κιβώτιο σε συσκευασίες 

9 
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 40 
ΤΕΜ. 15 

Χαρτί υγείας, από 100% φυσική χαρτομάζα, κατάλληλο για 
όλους τους κοινόχρηστους χώρους. 

10 

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
ΓΙΓΑΣ 700ΓΡ 

13 

Χαρτί βιομηχανικό 700 γρ. μεγάλης ανθεκτικότητας και όγκου 
βιομηχανικό ιδανικό για επιφάνειες εργασίας και καθαρισμό 
μηχανημάτων . Είναι ανθεκτικό και υπεραπορροφητικό στο λάδι, τα 
υγρά κοπής , το νερό και παντός είδους εξειδικευμένα καθαριστικά. 
Να μην αφήνει χνούδια και να είναι κατάλληλο για χρήση σε θήκες – 
βάσεις. 
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11 
ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 
ΖΙΚ ΖΑΚ 15 

Χειροπετσέτες ζικ – ζακ με 200 διπλά φύλλα ανά πακέτο. Οι 
χειροπετσέτες θα είναι Ά ποιότητας , γκοφρέ λευκού χρώματος, 
γρήγορου και αποτελεσματικού στεγνώματος. 

12 

ΧΑΡΤΙΝΑ 
ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛ
Α ΚΟΥΤΙ   
200ΤΕΜΑΧΙΩΝ 1 

Τραπεζομάντηλα λευκό σε κιβώτιο 200 τεμαχίων, για κάθε είδους 
τραπέζια. 

13 

ΣΑΚ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 
52Χ75 ΜΕ 
ΚΟΡΔΟΝΙ 10 ΤΕΜ 10 

Σακούλες απορριμμάτων διάστασης (52*75 cm.) Από καλής ποιότητας 
ανακυκλωμένο υλικό με σωστή επεξεργασία ώστε η κατανομή και το 
πάχος του υλικού να εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς 
δυσάρεστες μυρωδιές 

14 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 
ΑΠΟΡ/ΤΩΝ  ΜΙΝΙ 
ΡΟΛΟ 10 ΤΕΜ 5 

Σακούλες απορριμμάτων mini. Από καλής ποιότητας ανακυκλωμένο 
υλικό με σωστή επεξεργασία ώστε η κατανομή και το πάχος του 
υλικού να εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς δυσάρεστες 
μυρωδιές 

15 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 
ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΜΕ 
ΚΟΡΔΟΝΙ ΓΙΓΑΣ  
70Χ95ΤΩΝ 10 ΤΕΜ 8 

Σακούλες απορριμμάτων 10 τεμ, 
από καλής ποιότητας ανακυκλωμένο υλικό με σωστή 
επεξεργασία ώστε η κατανομή και το πάχος του υλικού να 
εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς δυσάρεστες μυρωδιές. 

16 
ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 3 

Γάντια γενικής χρήσης Νο 7,5 

17 

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 
100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 4 

Γάντια μιας χρήσης των 100 τεμαχίων από φυσικό λατέξ με 
πούδρα με βάση το καλαμπόκι - άμυλο. 

18 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ 
ΣΚΛΗΡΑ ΜΕΓΑΛΑ 4 

Σφουγγάρια σκληρά, μεγάλα, για καθαρισμό διαφόρων επιφανειών 
με ανθεκτικότητα σε καθαριστικά και απολυμαντικά 

19 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ 8 

Σφουγγάρια κουζίνας για καθαρισμό με ανθεκτικότητα σε 
καθαριστικά και απολυμαντικά. 

20 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 
ΝΙΜΑ ΜΕΓΑΛΗ  6 

Σφουγγαρίστρα μεγάλη να μην αφήνει χνούδι κατά τη χρήση της και 
να έχει μεγάλη απορροφητικότητα. Ιδανική για επιφάνειες από 
πλακάκι παρκέ ξύλο και μάρμαρο. 

21 ΣΚΟΥΠΑ 3 

Σκούπα εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων από πλαστικό υψηλής 
αντοχής που να μην μαδάει και να σκουπίζει γρήγορα και 
ομοιόμορφα χωρίς να αφήνει ίχνη , λόγω του μεγέθους και της 
πυκνότητας των ινών της 

ΑΔΑ: 6ΞΩΦΩΞΑ-2Ι4



 
 

22 

ΚΟΝΤΑΡΙ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
ΣΚΟΥΠΑΣ 3 

Κοντάρι κατάλληλο για οικιακή σφουγγαρίστρα , inox, βιδωτό, 
με διάφορα σπειρώματα , μήκους 1,30μ με διάφορα 
σπειρώματα το οποίο θα ταιριάζει στις σφουγγαρίστρες 

23 

ΚΟΥΒΑΣ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤ
ΟΣ 2 

Κατασκευασμένος από πρωτογενή πλαστικό μεγάλης 
αντοχής. Εργονομικά σχεδιασμένη λαβή 

24 ΠΑΝΙ ΒΕΤΕΞ ΡΟΛΟ 5 

Πανάκια γενικού καθαρισμού τύπου (wettex) άριστης 
ποιότητας, υπεραπορροφητικά υπερανθετκτικά κατάλληλα για 
καθαριότητα σε τραπέζια ψυγεία τοίχους κουζίνες πλακάκια 
εμαγιέ είδη υγιεινής. 

 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ   

A/A 

                     
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΙΟΝΤΑ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 

ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 1 
ΛΙΤΡΟ 8 

Υγρό τζαμιών 500 ml με αντλία ευκολότερη 
χρήση με άρωμα φρεσκάδας από φυτικά συστατικά 
προσφέρει αστραφτερό αποτέλεσμα σε τζάμια, καθρέπτες, 
γυαλί και χρώμιο, χωρίς να αφήνει κηλίδες στις 
επιφάνειες 

2 

ΧΑΡΤΊ ΛΕΥΚΌ 
ΚΟΥΖΊΝΑΣ 800ΓΡ 
12  Τ 20 

Χαρτί βιομηχανικό 700 γρ. μεγάλης ανθεκτικότητας και όγκου 
βιομηχανικό ιδανικό για επιφάνειες εργασίας και καθαρισμό 
μηχανημάτων . Είναι ανθεκτικό και υπεραπορροφητικό στο λάδι, τα 
υγρά κοπής , το νερό και παντός είδους εξειδικευμένα καθαριστικά. 
Να μην αφήνει χνούδια και να είναι κατάλληλο για χρήση σε θήκες – 
βάσεις. 

3 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 40 
Τ.  20 

Χαρτί υγείας, από 100% φυσική χαρτομάζα, κατάλληλο για 
όλους τους κοινόχρηστους χώρους. 

4 

ΚΟΝΤΆΡΙ 
ΣΚΟΥΠΑΣ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 4 

Κοντάρι κατάλληλο για οικιακή σφουγγαρίστρα , inox, βιδωτό, 
με διάφορα σπειρώματα , μήκους 1,30μ με διάφορα 
σπειρώματα το οποίο θα ταιριάζει στις σφουγγαρίστρες 

ΑΔΑ: 6ΞΩΦΩΞΑ-2Ι4



 
 

5 ΣΚΟΥΠΑ 6 

Σκούπα εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων από πλαστικό υψηλής 
αντοχής που να μην μαδάει και να σκουπίζει γρήγορα και 
ομοιόμορφα χωρίς να αφήνει ίχνη , λόγω του μεγέθους και της 
πυκνότητας των ινών της 

6 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 4 

Σφουγγαρίστρα μεγάλη να μην αφήνει χνούδι κατά τη χρήση της και 
να έχει μεγάλη απορροφητικότητα. Ιδανική για επιφάνειες από 
πλακάκι παρκέ ξύλο και μάρμαρο. 

7 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 
70ΕΚ. 10 

Σακούλες απορριμμάτων 10 τεμ, 
από καλής ποιότητας ανακυκλωμένο υλικό με σωστή 
επεξεργασία ώστε η κατανομή και το πάχος του υλικού να 
εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς δυσάρεστες μυρωδιές. 

8 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
52ΕΚ. 10 

Σακούλες απορριμμάτων διάστασης (52*72 cm.) Από καλής ποιότητας 
ανακυκλωμένο υλικό με σωστή επεξεργασία ώστε η κατανομή και το 
πάχος του υλικού να εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς 
δυσάρεστες μυρωδιές 

9 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ 30 
ΛΙΤΡΩΝ 6 

Σακούλες απορριμμάτων γραφείου .καλής ποιότητας ανακυκλωμένο 
υλικό με σωστή επεξεργασία ώστε η κατανομή και το πάχος του 
υλικού να εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς δυσάρεστες 
μυρωδιές 

10 

ΥΓΡΟ ΧΕΡΙΩΝ 1 
ΛΙΤΡΟ 4 

Κρεμοσάπουνο χεριών. Με διακριτικό άρωμα, ήπιο 
καθαριστικό που δεν ερεθίζει το δέρμα. 

11 

ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ 
ΟΞΥ 500ML 
ΔΡΑΣΤΙΚΟ 10 

Υγρό διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15% , 500 ml . 

12 

ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗ
ΛΟ ΛΕΥΚΟ 1Χ1 1 

Χάρτινα τραπεζομάντιλα  άριστης ποιότητας απαλές 
απορροφητικές ανθεκτικές από λευκασμένο χημικό πολτό. Σε 
κατάλληλα τυποποιημένη πλαστική συσκευασία . 

13 

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 3 

Γάντια μιας χρήσης των 100 τεμαχίων από φυσικό λατέξ με πούδρα 
με βάση το καλαμπόκι - άμυλο 

14 

ΥΓΡΟ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ 4L 18 

Υγρό γενικού καθαρισμού 4 lt με άρωμα φρεσκάδας από φυτικά 
συστατικά, καθαρίζει φυσικά και υγιεινά όλες τις σκληρές πλενόμενες 
επιφάνειες: πατώματα, πλακάκια και βαμμένο ξύλο, χωρίς να αφήνει 
υπολείμματα χημικών. Οικονομικό στη χρήση. 

ΑΔΑ: 6ΞΩΦΩΞΑ-2Ι4



 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΑΓΑΝΟΥ  
        

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ ΕΙΔΟΣ/ΠΡΟΙΟΝ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 

ΥΓΡΟ ΣΠΡΕΙ  ΓΙΑ 
ΤΖΑΜΙΑ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
500ML ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 8 

Υγρό τζαμιών 500 ml με αντλία ευκολότερη 
χρήση με άρωμα φρεσκάδας από φυτικά συστατικά 
προσφέρει αστραφτερό αποτέλεσμα σε τζάμια, καθρέπτες, 
γυαλί και χρώμιο, χωρίς να αφήνει κηλίδες στις 
επιφάνειες 

2 
ΧΛΩΡΙΝΗ 2 
ΛΙΤΡΩΝ ΑΠΛΗ  25 

Χλωρίνη απλή υγρής μορφής 2lt. Καθαρίζει, λευκαίνει, 
απολυμαίνει. Κατάλληλη για λεύκανση ρούχων για πλύσιμο στο 
χέρι και για τους χώρους του σπιτιού. 

3 

ΧΛΩΡΙΝΗ 
ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ  2 
ΛΙΤΡΩΝ  20 

Χλωρίνη καθαρίζει, λευκαίνει και απολυμαίνει όλες τις 
επιφάνειες. Σε παχύρρευστη μορφή για καλύτερη και ευκολότερη 
χρήση. 

4 
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 10 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 60 

Χαρτί υγείας, από 100% φυσική χαρτομάζα, κατάλληλο για 
όλους τους κοινόχρηστους χώρους. 

5 
ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
ΓΙΓΑΣ 700GR 30 

Χαρτί βιομηχανικό 700 γρ. μεγάλης ανθεκτικότητας και όγκου 
βιομηχανικό ιδανικό για επιφάνειες εργασίας και καθαρισμό 
μηχανημάτων . Είναι ανθεκτικό και υπεραπορροφητικό στο λάδι, 
τα υγρά κοπής , το νερό και παντός είδους εξειδικευμένα 
καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια και να είναι κατάλληλο για 
χρήση σε θήκες – βάσεις. 

6 

ΧΑΡΤΙΝΑ 
ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗ
ΛΑ ΚΟΥΤΙ  
200ΤΕΜΑΧΙΩΝ 4 

Χάρτινα τραπεζομάντιλα  άριστης ποιότητας απαλές 
απορροφητικές ανθεκτικές από λευκασμένο χημικό πολτό. 
Σε κατάλληλα τυποποιημένη πλαστική συσκευασία . 

7 

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 
ΖΙK ZAK 
250TEMX16 6 

Χειροπετσέτες ζικ – ζακ με 200 διπλά φύλλα ανά πακέτο. Οι 
χειροπετσέτες θα είναι Ά ποιότητας , γκοφρέ λευκού χρώματος, 
γρήγορου και αποτελεσματικού στεγνώματος. 

8 
ΑΚΟΥΑΦΟΡΤ 
500ΜΛ 15 

Υγρό διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15% , 500 ml . 

ΑΔΑ: 6ΞΩΦΩΞΑ-2Ι4



 
 

9 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 
ΜΕΓΑΛΗ 
EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 2 

Σφουγγαρίστρα μεγάλη να μην αφήνει χνούδι κατά τη χρήση της 
και να έχει μεγάλη απορροφητικότητα. Ιδανική για επιφάνειες 
από πλακάκι παρκέ ξύλο και μάρμαρο. 

10 
ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ 
ΚΟΝΤΑΡΙ 6 

Σκούπα εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων από πλαστικό υψηλής 
αντοχής που να μην μαδάει και να σκουπίζει γρήγορα και 
ομοιόμορφα χωρίς να αφήνει ίχνη , λόγω του μεγέθους και της 
πυκνότητας των ινών της 

11 

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 
100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 4 

Γάντια μιας χρήσης των 100 τεμαχίων από φυσικό 
λατέξ με πούδρα με βάση το καλαμπόκι - άμυλο 

12 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ 10 

Σφουγγάρια κουζίνας για καθαρισμό με ανθεκτικότητα σε 
καθαριστικά και απολυμαντικά. 

13 
ΠΑΝΙ ΒΕΤΕΞ 
ΡΟΛΟ 5 

Πανάκια γενικού καθαρισμού τύπου (wettex) άριστης 
ποιότητας, υπεραπορροφητικά υπερανθετκτικά 
κατάλληλα για καθαριότητα σε τραπέζια ψυγεία 
τοίχους κουζίνες πλακάκια εμαγιέ είδη υγιεινής. 

14 

ΠΑΝΙ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ 5 

Πανάκια καθαρισμού με μικροΐνες για απομάκρυνση σκόνης ανα 
τεμάχιο 

15 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 
ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΜΕ 
ΚΟΡΔΟΝΙ ΓΙΓΑΣ 
70Χ95 ΤΩΝ 10 ΤΕΜ 15 

Σακούλες απορριμμάτων 10 τεμ, 
από καλής ποιότητας ανακυκλωμένο υλικό με σωστή 
επεξεργασία ώστε η κατανομή και το πάχος του υλικού να 
εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς δυσάρεστες μυρωδιές. 

16 

ΣΑΚ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 
52Χ75 ΜΕ 
ΚΟΡΔΟΝΙ 10 ΤΕΜ 10 

Σακούλες απορριμμάτων διάστασης (52*72 cm.) Από καλής 
ποιότητας ανακυκλωμένο υλικό με σωστή επεξεργασία ώστε η 
κατανομή και το πάχος του υλικού να εξασφαλίζουν μεγαλύτερες 
αντοχές, χωρίς δυσάρεστες μυρωδιές 

17 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 
ΑΠΟΡ/ΤΩΝ  ΜΙΝΙ 
ΡΟΛΟ 10 ΤΕΜ 9 

Σακούλες απορριμμάτων mini. Από καλής ποιότητας 
ανακυκλωμένο υλικό με σωστή επεξεργασία ώστε η κατανομή και 
το πάχος του υλικού να εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς 
δυσάρεστες μυρωδιές 

18 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 
ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ  
ΧΕΡΙΩΝ ΣΕ ΥΓΡΟ 1 
ΛΙΤΡΟΥ 10 

Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών 1l. Καθαρίζει και φροντίζει το δέρμα, 
επιπλέον προσφέρει ανώτερη προστασία απομακρύνοντας 
μικρόβια και βακτηρίδια. Δερματολογικά ελεγμένο. 

ΑΔΑ: 6ΞΩΦΩΞΑ-2Ι4



 
 

19 

ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ 
ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 500 
ΜΛ 5 

Κρεμοσάπουνο χεριών με αντλία. Με διακριτικό άρωμα, 
ήπιο καθαριστικό που δεν ερεθίζει το δέρμα. 

20 

ΥΓΡΟ 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΑΛΑΤΩΝ 750 ΜΛ 
SPRAY 5 

Αφαιρετικό αλάτων για είδη υγιεινής σε συσκευασία 500 ml. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά , 
οδηγίες χρήσης προφύλαξης και αριθμός καταχώρησης του ΓΧΚ . 

21 

ΥΓΡΟ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 6 Υγρό καθαρισμού τουαλέτας 

22 

ΥΓΡΟ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΕΠΙΠΛΩΝ 2 Υγρό καθαρισμού επίπλων 

23 

ΥΓΡΟ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4 
ΛΙΤΡΩΝ  15 

Υγρό γενικού καθαρισμού 4 lt με άρωμα φρεσκάδας από φυτικά 
συστατικά, καθαρίζει φυσικά και υγιεινά όλες τις σκληρές 
πλενόμενες επιφάνειες: πατώματα, πλακάκια και βαμμένο ξύλο, 
χωρίς να αφήνει υπολείμματα χημικών. Οικονομικό στη χρήση. 

24 

ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
(ΣΟΥΑΖ) 1LIT 14 

ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4 ΛΙΤΡΩΝ εξασφαλίζει υγιεινή 
καθαριότητα σε βάθος, απολύμανση των επιφανειών και 
100%  

25 DETOLL 750 gr 6 

Καθαριστικό χεριών και δέρματος ενηλίκων με ουδέτερο 
ph, κατάλληλο για συχνή χρήση, που δε προκαλεί 
ξηροδερμία και ερεθισμούς. Δερματολογικά ελεγμένο. Σε 
υγρή μορφή ή μορφή αφρού. Με ήπιους καθαριστικούς 
(χωρίς σάπωνες και αλκάλια) και ήπιους αντισηπτικούς 
παράγοντες. Εμπλουτισμένο με ενυδατικές ουσίες. Να 
ακολουθεί την ευρωπαϊκή νομοθεσία 1223/2009 για 
χρωστικές (αν υπάρχουν) και συντηρητικές ουσίες, 
απαραίτητες για τη μη ανάπτυξη μικροοργανισμών. Με 
ετικέτα με περιγραφή, χαρακτηριστικά και συστατικά του 
προϊόντος στα ελληνικά. Η ποσότητα να δίδεται σε λίτρα 
και στη τιμή να περιλαμβάνεται η δοσομετρική αντλία ανά 
συσκευασία προϊόντος 

26 
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 
ΛΟΣΙΟΝ 430 gr 95o 6 

Οινόπνευμα μπλε φωτιστικό 93%. Μετουσιωμένη 
αιθυλική αλκοόλη 

27 

ΕΠΑΓΓ.ΚΟΥΒΑΣ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤ
ΟΣ 1 

Επαγγελματικό σετ σφουγγαρίσματος πλήρες, που να 
περιλαμβάνει καρότσι με μεταλλικό πλαίσιο για διευκόλυνση 
μετακίνησης καροτσιού, αποσπώμενο μονό κουβά χωρητικότητας 
25 λίτρων και στυπτικό μηχανισμό με διπλές σιαγόνες και χερούλι 
αλουμινίου που δεν σκουριάζει. 

ΑΔΑ: 6ΞΩΦΩΞΑ-2Ι4



 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ/ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 

ΥΓΡΟ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤ
ΟΣ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 
ΛΙΤΡΟΥ  5 

Υγρό γενικού καθαρισμού 1 lt με άρωμα φρεσκάδας από φυτικά 
συστατικά, καθαρίζει φυσικά και υγιεινά όλες τις σκληρές πλενόμενες 
επιφάνειες: πατώματα, πλακάκια και βαμμένο ξύλο, χωρίς να αφήνει 
υπολείμματα χημικών. Οικονομικό στη χρήση. 

2 

ΥΓΡΟ ΣΠΡΕΙ  ΓΙΑ 
ΤΖΑΜΙΑ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
500ML ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 8 

Υγρό τζαμιών 500 ml με αντλία ευκολότερη 
χρήση με άρωμα φρεσκάδας από φυτικά συστατικά 
προσφέρει αστραφτερό αποτέλεσμα σε τζάμια, καθρέπτες, 
γυαλί και χρώμιο, χωρίς να αφήνει κηλίδες στις 
επιφάνειες 

3 
ΧΛΩΡΙΝΗ 2 
ΛΙΤΡΩΝ ΑΠΛΗ 10 

Χλωρίνη απλή υγρής μορφής 2lt. Καθαρίζει, λευκαίνει, απολυμαίνει. 
Κατάλληλη για λεύκανση ρούχων για πλύσιμο στο χέρι και για τους 
χώρους του σπιτιού. 

4 

ΧΛΩΡΙΝΗ 
ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ  2 
ΛΙΤΡΩΝ 5 

Χλωρίνη καθαρίζει, λευκαίνει και απολυμαίνει όλες τις επιφάνειες. Σε 
παχύρρευστη μορφή για καλύτερη και ευκολότερη χρήση. 

5 
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 40 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 10 

Χαρτί υγείας, από 100% φυσική χαρτομάζα, κατάλληλο για 
όλους τους κοινόχρηστους χώρους. 

6 
ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
ΓΙΓΑΣ 700GR 8 

Χαρτί βιομηχανικό 700 γρ. μεγάλης ανθεκτικότητας και όγκου 
βιομηχανικό ιδανικό για επιφάνειες εργασίας και καθαρισμό 
μηχανημάτων . Είναι ανθεκτικό και υπεραπορροφητικό στο λάδι, τα 
υγρά κοπής , το νερό και παντός είδους εξειδικευμένα καθαριστικά. 
Να μην αφήνει χνούδια και να είναι κατάλληλο για χρήση σε θήκες – 
βάσεις. 

7 

ΧΑΡΤΙΝΑ 
ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛ
Α ΚΟΥΤΙ  200 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 1 

Χάρτινα τραπεζομάντιλα  άριστης ποιότητας απαλές 
απορροφητικές ανθεκτικές από λευκασμένο χημικό πολτό. Σε 
κατάλληλα τυποποιημένη πλαστική συσκευασία . 

8 
ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 
200ΤΕΜ 8 

Χειροπετσέτες. Οι χειροπετσέτες θα είναι Ά ποιότητας , γκοφρέ 
λευκού χρώματος, γρήγορου και αποτελεσματικού στεγνώματος. 
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9 
ΑΚΟΥΑΦΟΡΤ 
500ΜΛ 12 

Υγρό διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15% , 500 ml . 

10 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 
ΜΕΓΑΛΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 3 

Σφουγγαρίστρα μεγάλη να μην αφήνει χνούδι κατά τη χρήση της και 
να έχει μεγάλη απορροφητικότητα. Ιδανική για επιφάνειες από 
πλακάκι παρκέ ξύλο και μάρμαρο. 

11 
ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ 
ΚΟΝΤΑΡΙ 5 

Σκούπα εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων από πλαστικό 
υψηλής αντοχής που να μην μαδάει και να σκουπίζει γρήγορα 
και ομοιόμορφα χωρίς να αφήνει ίχνη , λόγω του μεγέθους και 
της πυκνότητας των ινών της 

15 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ 8 

Σφουγγάρια κουζίνας για καθαρισμό με ανθεκτικότητα σε 
καθαριστικά και απολυμαντικά. 

16 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ 
ΣΚΛΗΡΑ ΜΕΓΑΛΑ 7 

Σφουγγάρια σκληρά, μεγάλα, για καθαρισμό διαφόρων επιφανειών 
με ανθεκτικότητα σε καθαριστικά και απολυμαντικά 

17 
ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 
10ΤΕΜ  3 

Πανάκια γενικού καθαρισμού τύπου (wettex) άριστης 
ποιότητας, υπεραπορροφητικά υπερανθετκτικά κατάλληλα για 
καθαριότητα σε τραπέζια ψυγεία τοίχους κουζίνες πλακάκια 
εμαγιέ είδη υγιεινής. 

18 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 
ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΜΕ 
ΚΟΡΔΟΝΙ ΓΙΓΑΣ 
70Χ95 ΤΩΝ 10 ΤΕΜ 6 

Σακούλες απορριμμάτων 10 τεμ, 
από καλής ποιότητας ανακυκλωμένο υλικό με σωστή 
επεξεργασία ώστε η κατανομή και το πάχος του υλικού να 
εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς δυσάρεστες μυρωδιές. 

19 

ΣΑΚ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 
52Χ75 ΜΕ 
ΚΟΡΔΟΝΙ 10 ΤΕΜ 15 

Σακούλες απορριμμάτων διάστασης (52*72 cm.) Από καλής ποιότητας 
ανακυκλωμένο υλικό με σωστή επεξεργασία ώστε η κατανομή και το 
πάχος του υλικού να εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς 
δυσάρεστες μυρωδιές 

20 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 
ΑΠΟΡ/ΤΩΝ  ΜΙΝΙ 
ΡΟΛΟ 10 ΤΕΜ 8 

Σακούλες απορριμμάτων mini. Από καλής ποιότητας ανακυκλωμένο 
υλικό με σωστή επεξεργασία ώστε η κατανομή και το πάχος του 
υλικού να εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς δυσάρεστες 
μυρωδιές 

21 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 
ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ  
ΧΕΡΙΩΝ ΣΕ ΥΓΡΟ 1 
ΛΙΤΡΟΥ 6 

Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών 1l. Καθαρίζει και φροντίζει το δέρμα, 
επιπλέον προσφέρει ανώτερη προστασία απομακρύνοντας μικρόβια 
και βακτηρίδια. Δερματολογικά ελεγμένο. 

22 

ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ 
ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 500 
ΜΛ 3 

Κρεμοσάπουνο χεριών με αντλία. Με διακριτικό άρωμα, ήπιο 
καθαριστικό που δεν ερεθίζει το δέρμα. 
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ς 

ΚΟΥΒΑΣ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤ
ΟΣ 1 

Επαγγελματικό σετ σφουγγαρίσματος πλήρες, που να 
περιλαμβάνει καρότσι με μεταλλικό πλαίσιο για διευκόλυνση 
μετακίνησης καροτσιού, αποσπώμενο μονό κουβά 
χωρητικότητας 25 λίτρων και στυπτικό μηχανισμό με διπλές 
σιαγόνες και χερούλι αλουμινίου που δεν σκουριάζει. 

24 

ΥΓΡΟ 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΑΛΑΤΩΝ 750 ΜΛ 
SPRAY 2 

Αφαιρετικό αλάτων για είδη υγιεινής σε συσκευασία 500 
ml. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 
συστατικά , οδηγίες χρήσης προφύλαξης και αριθμός 
καταχώρησης του ΓΧΚ . 

25 

ΥΓΡΟ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 5 Υγρό καθαρισμού τουαλέτας 

26 ΧΛΩΡΙΟ 2 ΛΙΤΡΩΝ 5 

Χλωρίνη απλή υγρής μορφής 2lt. Καθαρίζει, λευκαίνει, απολυμαίνει. 
Κατάλληλη για λεύκανση ρούχων για πλύσιμο στο χέρι και για τους 
χώρους του σπιτιού. 

27 

ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4 
ΛΙΤΡΩΝ 8 

ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4 ΛΙΤΡΩΝ εξασφαλίζει υγιεινή 
καθαριότητα σε βάθος, απολύμανση των επιφανειών και 100%  

2/Θ      
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΑΙ  
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕ
ΙΟ 
ΡΟΥΠΑΚΙΟΥ  

   
  

Α/Α 
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α ΕΙΔΟΣ/ΠΡΟΙΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 3 
ΥΓΡΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,5 L 

Υγρό γενικού καθαρισμού 1 lt με 
άρωμα φρεσκάδας από φυτικά 
συστατικά, καθαρίζει φυσικά και 
υγιεινά όλες τις σκληρές πλενόμενες 
επιφάνειες: πατώματα, πλακάκια και 
βαμμένο ξύλο, χωρίς να αφήνει 
υπολείμματα χημικών. Οικονομικό στη 
χρήση. 
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2 7 
ΥΓΡΟ ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ML ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 

Υγρό τζαμιών 500 ml με αντλία 
ευκολότερη 
χρήση με άρωμα φρεσκάδας από 
φυτικά συστατικά 
προσφέρει αστραφτερό αποτέλεσμα 
σε τζάμια, καθρέπτες, 
γυαλί και χρώμιο, χωρίς να αφήνει 
κηλίδες στις 
επιφάνειες 

3 3 

ΥΓΡΟ ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 750 ML 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 

Υγρό τζαμιών 500 ml με αντλία 
ευκολότερη 
χρήση με άρωμα φρεσκάδας από 
φυτικά συστατικά 
προσφέρει αστραφτερό αποτέλεσμα 
σε τζάμια, καθρέπτες, 
γυαλί και χρώμιο, χωρίς να αφήνει 
κηλίδες στις 
επιφάνειες 

4 7 
ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  2 L 

Χλωρίνη απλή υγρής μορφής 2lt. 
Καθαρίζει, λευκαίνει, απολυμαίνει. 
Κατάλληλη για λεύκανση ρούχων για 
πλύσιμο στο χέρι και για τους χώρους 
του σπιτιού. 

5 3 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 48 ΤΕΜ. 

Χαρτί υγείας, από 100% φυσική 
χαρτομάζα, κατάλληλο για όλους 
τους κοινόχρηστους χώρους. 

6 7 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800 ΓΡΑΜ. 

Χαρτί βιομηχανικό 700 γρ. μεγάλης 
ανθεκτικότητας και όγκου 
βιομηχανικό ιδανικό για επιφάνειες 
εργασίας και καθαρισμό 
μηχανημάτων . Είναι ανθεκτικό και 
υπεραπορροφητικό στο λάδι, τα υγρά 
κοπής , το νερό και παντός είδους 
εξειδικευμένα καθαριστικά. Να μην 
αφήνει χνούδια και να είναι 
κατάλληλο για χρήση σε θήκες – 
βάσεις. 

7 1 
ΧΑΡΤΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΑ 
ΚΟΥΤΙ 150 ΤΕΜ. 

Χάρτινα τραπεζομάντιλα  άριστης 
ποιότητας απαλές απορροφητικές 
ανθεκτικές από λευκασμένο 
χημικό πολτό. Σε κατάλληλα 
τυποποιημένη πλαστική 
συσκευασία . 

8 5 ΑΚΟΥΑΦΟΡΤ 500 ML 

Υγρό διάλυμα υδροχλωρικού 
οξέως 15% , 500 ml . 

9 3 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΑΠΛΗ ΜΕ 
ΚΟΝΤΑΡΙ 

Σφουγγαρίστρα μεγάλη να μην αφήνει 
χνούδι κατά τη χρήση της και να έχει 
μεγάλη απορροφητικότητα. Ιδανική 
για επιφάνειες από πλακάκι παρκέ 
ξύλο και μάρμαρο. 
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10 3 ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 

Σκούπα εσωτερικών ή εξωτερικών 
χώρων από πλαστικό υψηλής αντοχής 
που να μην μαδάει και να σκουπίζει 
γρήγορα και ομοιόμορφα χωρίς να 
αφήνει ίχνη , λόγω του μεγέθους και 
της πυκνότητας των ινών της 

11 3 

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ (LARGE) 

Γάντια μιας χρήσης των 100 
τεμαχίων από φυσικό λατέξ με 
πούδρα με βάση το καλαμπόκι 
- άμυλο 

12 2 ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 7,5 ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 7,5 

13 3 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

Σφουγγάρια κουζίνας για καθαρισμό 
με ανθεκτικότητα σε καθαριστικά και 
απολυμαντικά. 

14 5 ΠΑΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΕΜ. 

Πανάκια καθαρισμού με μικροΐνες για 
απομάκρυνση σκόνης ανα τεμάχιο 

15 3 
ΣΑΚΟΥΛΕΣΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΓΙΓΑΣ 
ΡΟΛΟ (10 ΤΕΜ) 

Σακούλες απορριμμάτων 10 τεμ, 
από καλής ποιότητας ανακυκλωμένο 
υλικό με σωστή 
επεξεργασία ώστε η κατανομή και το 
πάχος του υλικού να 
εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, 
χωρίς δυσάρεστες μυρωδιές. 

16 10 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 
50Χ70 ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 10 ΤΕΜ. 

Σακούλες απορριμμάτων διάστασης 
(50*70 cm.) Από καλής ποιότητας 
ανακυκλωμένο υλικό με σωστή 
επεξεργασία ώστε η κατανομή και το 
πάχος του υλικού να εξασφαλίζουν 
μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς 
δυσάρεστες μυρωδιές 

17 10 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 
ΜΙΝΙ ΡΟΛΟ 10 ΤΕΜ. 

Σακούλες απορριμμάτων mini. Από 
καλής ποιότητας ανακυκλωμένο υλικό 
με σωστή επεξεργασία ώστε η 
κατανομή και το πάχος του υλικού να 
εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, 
χωρίς δυσάρεστες μυρωδιές 

18 7 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ 
ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ 1 L 

Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών 1l. 
Καθαρίζει και φροντίζει το δέρμα, 
επιπλέον προσφέρει ανώτερη 
προστασία απομακρύνοντας μικρόβια 
και βακτηρίδια. Δερματολογικά 
ελεγμένο. 

19 5 
ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 500 
ML 

Κρεμοσάπουνο χεριών με αντλία. 
Με διακριτικό άρωμα, ήπιο 
καθαριστικό που δεν ερεθίζει το 
δέρμα. 

20 3 ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΧΑΡΤΙΩΝ ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΧΑΡΤΙΩΝ 

21 7 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 

Υγρό καθαρισμού 
τουαλέτας 

ΑΔΑ: 6ΞΩΦΩΞΑ-2Ι4



 
 

22 3 ΤΑΠΗΤΑ ΠΟΡΤΑΣ 0,40χο,60 ΤΑΠΗΤΑ ΠΟΡΤΑΣ 0,40χο,60 

23 2 ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΚΟΥΒΑΔΕΣ 

24 5 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ 

Οινόπνευμα μπλε φωτιστικό 93%. 
Μετουσιωμένη 
αιθυλική αλκοόλη 

ΟΜΑΔΑ 6Η ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΒΒΑΘΜΙΑ 

  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΑΓΑΝΟΥ       

Α
/
Α ΕΙΔΟΣ/ΠΡΟΙΟΝ 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 ΠΑΚΕΤΟ WETTEX 10 ΤΕΜ. 12 

Πανάκια γενικού καθαρισμού τύπου (wettex) άριστης ποιότητας, 
υπεραπορροφητικά υπερανθετκτικά κατάλληλα για καθαριότητα σε 
τραπέζια ψυγεία τοίχους κουζίνες πλακάκια εμαγιέ είδη υγιεινής. 

2 
ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ML 
ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 13 

Υγρό τζαμιών 500 ml με αντλία ευκολότερη 
χρήση με άρωμα φρεσκάδας από φυτικά συστατικά 
προσφέρει αστραφτερό αποτέλεσμα σε τζάμια, καθρέπτες, 
γυαλί και χρώμιο, χωρίς να αφήνει κηλίδες στις 
επιφάνειες 

3 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ  4 L 25 

Χλωρίνη καθαρίζει, λευκαίνει και απολυμαίνει όλες τις επιφάνειες. Σε 
παχύρρευστη μορφή για καλύτερη και ευκολότερη χρήση. 

4 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 78 

Χαρτί υγείας, από 100% φυσική χαρτομάζα, κατάλληλο για 
όλους τους κοινόχρηστους χώρους. 

5 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΙΓΑΣ 700ΓΡ 28 

Χαρτί βιομηχανικό 700 γρ. μεγάλης ανθεκτικότητας και όγκου 
βιομηχανικό ιδανικό για επιφάνειες εργασίας και καθαρισμό 
μηχανημάτων . Είναι ανθεκτικό και υπεραπορροφητικό στο λάδι, τα 
υγρά κοπής , το νερό και παντός είδους εξειδικευμένα καθαριστικά. 
Να μην αφήνει χνούδια και να είναι κατάλληλο για χρήση σε θήκες – 
βάσεις. 

6 ΑΚΟΥΑΦΟΡΤ 500ΜΛ 25 
Υγρό διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15% , 500 ml . 

7 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 15 

Γάντια μιας χρήσης των 100 τεμαχίων από φυσικό λατέξ 
με πούδρα με βάση το καλαμπόκι - άμυλο 

8 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ 300 ΜΛ 4 

 Εντομοκτόνο σπρέυ300  ml,καταπολεμά γρήγορα και 
αποτελεσματικά τα έρποντα έντομα χωρίς άρωμα 

ΑΔΑ: 6ΞΩΦΩΞΑ-2Ι4



 
 

9 ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4 ΛΙΤΡΩΝ 15 

ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4 ΛΙΤΡΩΝ εξασφαλίζει υγιεινή 
καθαριότητα σε βάθος, απολύμανση των επιφανειών και 100%  

1
0 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΓΙΓΑΣ 
70Χ95 ΤΩΝ 10 ΤΕΜ 35 

Σακούλες απορριμμάτων 10 τεμ, 
από καλής ποιότητας ανακυκλωμένο υλικό με σωστή 
επεξεργασία ώστε η κατανομή και το πάχος του υλικού να 
εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς δυσάρεστες μυρωδιές. 

1
1 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ  ΜΙΝΙ ΡΟΛΟ 10 ΤΕΜ 20 

Σακούλες απορριμμάτων mini. Από καλής ποιότητας ανακυκλωμένο 
υλικό με σωστή επεξεργασία ώστε η κατανομή και το πάχος του 
υλικού να εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς δυσάρεστες 
μυρωδιές 

1
2 ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ ΣΕ ΥΓΡΟ 1L 21 

Κρεμοσάπουνο χεριών με αντλία. Με διακριτικό άρωμα, ήπιο 
καθαριστικό που δεν ερεθίζει το δέρμα. 

1
3 ΣΑΚ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 52Χ75 ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 10 ΤΕΜ 22 

Σακούλες απορριμμάτων διάστασης (52*72 cm.) Από καλής ποιότητας 
ανακυκλωμένο υλικό με σωστή επεξεργασία ώστε η κατανομή και το 
πάχος του υλικού να εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς 
δυσάρεστες μυρωδιές 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ 
Α
/
Α 

ΕΙΔΟΣ/ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 
ΥΓΡΟ ΣΠΡΕΙ  ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
500ΜL ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 10 

Υγρό τζαμιών 500 ml με αντλία ευκολότερη 
χρήση με άρωμα φρεσκάδας από φυτικά συστατικά 
προσφέρει αστραφτερό αποτέλεσμα σε τζάμια, καθρέπτες, 
γυαλί και χρώμιο, χωρίς να αφήνει κηλίδες στις 
επιφάνειες 

2 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ  2 ΛΙΤΡΩΝ 80 

Χλωρίνη καθαρίζει, λευκαίνει και απολυμαίνει όλες τις επιφάνειες. Σε 
παχύρρευστη μορφή για καλύτερη και ευκολότερη χρήση. 

3 ΑΚΟΥΑΦΟΡΤ 500ΜΛ 25 
Υγρό διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15% , 500 ml . 

4 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 40 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 16 

Χαρτί υγείας, από 100% φυσική χαρτομάζα, κατάλληλο για 
όλους τους κοινόχρηστους χώρους. 

ΑΔΑ: 6ΞΩΦΩΞΑ-2Ι4



 
 

5 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΙΓΑΣ 700GR 5 

Χαρτί βιομηχανικό 700 γρ. μεγάλης ανθεκτικότητας και όγκου 
βιομηχανικό ιδανικό για επιφάνειες εργασίας και καθαρισμό 
μηχανημάτων . Είναι ανθεκτικό και υπεραπορροφητικό στο λάδι, τα 
υγρά κοπής , το νερό και παντός είδους εξειδικευμένα καθαριστικά. 
Να μην αφήνει χνούδια και να είναι κατάλληλο για χρήση σε θήκες – 
βάσεις. 

6 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕΓΑΛΗ 
EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 5 

Επαγγελματική σφουγγαρίστρα ( 400γρ) (ανταλλακτικό ) 
κατασκευασμένη από πρωτογενή τεμάχια 10 νήματα με εξαιρετική 
αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδι 
κατά τη χρήση της και να έχει μεγάλη απορροφητικότητα. Ιδανική για 
επιφάνειες από πλακάκι παρκέ ξύλο και μάρμαρο. 

7 ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΣΚΟΥΠΟΞΥΛΟ 4 Σκούπα με κοντάρι 130 cm. 

8 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 1 

Γάντια μιας χρήσης των 100 τεμαχίων από φυσικό λατέξ 
με πούδρα με βάση το καλαμπόκι - άμυλο 

9 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 10 

Σφουγγάρια κουζίνας για καθαρισμό με ανθεκτικότητα σε 
καθαριστικά και απολυμαντικά. 

1
0 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΓΙΓΑΣ 
70Χ95 ΤΩΝ 10 ΤΕΜ 30 

Σακούλες απορριμμάτων 10 τεμ, 
από καλής ποιότητας ανακυκλωμένο υλικό με σωστή 
επεξεργασία ώστε η κατανομή και το πάχος του υλικού να 
εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς δυσάρεστες μυρωδιές. 

1
1 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 52Χ75 
ΤΩΝ 10 ΤΕΜ 25 

Σακούλες απορριμμάτων διάστασης (52*72 cm.) Από καλής ποιότητας 
ανακυκλωμένο υλικό με σωστή επεξεργασία ώστε η κατανομή και το 
πάχος του υλικού να εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς 
δυσάρεστες μυρωδιές 

1
2 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ  ΜΙΝΙ ΡΟΛΟ 10 ΤΕΜ 25 

Σακούλες απορριμμάτων mini. Από καλής ποιότητας ανακυκλωμένο 
υλικό με σωστή επεξεργασία ώστε η κατανομή και το πάχος του 
υλικού να εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς δυσάρεστες 
μυρωδιές 

1
3 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ  ΧΕΡΙΩΝ ΣΕ 
ΥΓΡΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ 30 

Κρεμοσάπουνο χεριών. Με διακριτικό άρωμα, ήπιο 
καθαριστικό που δεν ερεθίζει το δέρμα. 

1
4 

ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4 ΛΙΤΡΩΝ 
ΤΥΠΟΥ ΣΟΥΑΖ 4 

ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4 ΛΙΤΡΩΝ εξασφαλίζει υγιεινή 
καθαριότητα σε βάθος, απολύμανση των επιφανειών και 100%  

ΑΔΑ: 6ΞΩΦΩΞΑ-2Ι4



 
 

1
5 ΠΑΝΙ WETTEX ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ν1 10 

Πανάκια γενικού καθαρισμού τύπου (wettex) άριστης ποιότητας, 
υπεραπορροφητικά υπερανθετκτικά κατάλληλα για καθαριότητα σε 
τραπέζια ψυγεία τοίχους κουζίνες πλακάκια εμαγιέ είδη υγιεινής. 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ  
Α
/
Α ΕΙΔΟΣ/ΠΡΟΙΟΝ 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ   250 ΤΕΜ 11 

Χειροπετσέτες ζικ – ζακ με 200 διπλά φύλλα ανά πακέτο. Οι 
χειροπετσέτες θα είναι Ά ποιότητας , γκοφρέ λευκού χρώματος, 
γρήγορου και αποτελεσματικού στεγνώματος. 

2 ΥΔΡΟΧΛΟΡΙΚΟ ΟΞΥ 8 
Υγρό διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15% , 500 ml . 

3 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ  500 ΜΛ 30 

Κρεμοσάπουνο χεριών. Με διακριτικό άρωμα, ήπιο 
καθαριστικό που δεν ερεθίζει το δέρμα. 

4 ΣΑΚΟΥΛΕΣ 80Χ100 10 

Σακούλες απορριμμάτων 10 τεμ, 
από καλής ποιότητας ανακυκλωμένο υλικό με σωστή 
επεξεργασία ώστε η κατανομή και το πάχος του υλικού να 
εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς δυσάρεστες μυρωδιές. 

5 ΣΑΚΟΥΛΕΣ 55Χ75 6 

Σακούλες απορριμμάτων διάστασης (55*75 cm.) Από καλής ποιότητας 
ανακυκλωμένο υλικό με σωστή επεξεργασία ώστε η κατανομή και το 
πάχος του υλικού να εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς 
δυσάρεστες μυρωδιές 

6 ΣΑΚΟΥΛΕΣ   mini 10 

Σακούλες απορριμμάτων mini. Από καλής ποιότητας ανακυκλωμένο 
υλικό με σωστή επεξεργασία ώστε η κατανομή και το πάχος του 
υλικού να εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς δυσάρεστες 
μυρωδιές 

7 ΓΑΝΤΙΑ  3 

Γάντια μιας χρήσης των 100 τεμαχίων από φυσικό λατέξ 
με πούδρα με βάση το καλαμπόκι - άμυλο 

8 ΣΚΟΥΠΕΣ 6 Σκούπα με κοντάρι 130 cm. 

9 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ 3 

Επαγγελματική σφουγγαρίστρα ( 400γρ) (ανταλλακτικό ) 
κατασκευασμένη από πρωτογενή τεμάχια 10 νήματα με εξαιρετική 
αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδι 
κατά τη χρήση της και να έχει μεγάλη απορροφητικότητα. Ιδανική για 

ΑΔΑ: 6ΞΩΦΩΞΑ-2Ι4



 
 

επιφάνειες από πλακάκι παρκέ ξύλο και μάρμαρο. 

1
0 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ                   ( 40 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 8 

Χαρτί υγείας, από 100% φυσική χαρτομάζα, κατάλληλο για 
όλους τους κοινόχρηστους χώρους. 

1
1 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ 4ΛΙΤΡΩΝ 4 

Υγρό γενικού καθαρισμού 4 lt με άρωμα φρεσκάδας από φυτικά 
συστατικά, καθαρίζει φυσικά και υγιεινά όλες τις σκληρές πλενόμενες 
επιφάνειες: πατώματα, πλακάκια και βαμμένο ξύλο, χωρίς να αφήνει 
υπολείμματα χημικών. Οικονομικό στη χρήση. 

1
2 ΧΛΩΡΙΝΕΣ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΕΣ     2lt 15 

Χλωρίνη καθαρίζει, λευκαίνει και απολυμαίνει όλες τις επιφάνειες. Σε 
παχύρρευστη μορφή για καλύτερη και ευκολότερη χρήση. 

1
3 ΚΟΝΤΑΡ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ  6 

Κοντάρι αλουμινίου για την επαγγελματική σφουγγαρίστρα , 
με μήκος μεγαλύτερο ή ίσο με 1,30 μ. Να προσαρμόζεται 
απόλυτα στο ανταλλακτικό της επαγγελματικής 
σφουγγαρίστρας και στον κάλυκα της . 

1
4 ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΧΕΡΙ 2 

Φαράσι πλαστικό με λάστιχο για μεγαλύτερη ευκολία χωρίς να 
μένουν υπολείμματα σκουπιδιών. 

1
5 ΣΟΥΑΖ ( ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΘΡΑΝΙΩΝ )4 Λ 4 

ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4 ΛΙΤΡΩΝ εξασφαλίζει υγιεινή 
καθαριότητα σε βάθος, απολύμανση των επιφανειών και 100%  

1
6 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2 ΤΕΜ *12 10 

Χαρτί βιομηχανικό μεγάλης ανθεκτικότητας και όγκου βιομηχανικό 
ιδανικό για επιφάνειες εργασίας και καθαρισμό μηχανημάτων . Είναι 
ανθεκτικό και υπεραπορροφητικό στο λάδι, τα υγρά κοπής , το νερό 
και παντός είδους εξειδικευμένα καθαριστικά. Να μην αφήνει 
χνούδια και να είναι κατάλληλο για χρήση σε θήκες – βάσεις. 

1
7 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ      ( 4 lt ) 4 

ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4 ΛΙΤΡΩΝ εξασφαλίζει υγιεινή 
καθαριότητα σε βάθος, απολύμανση των επιφανειών και 100%  

1
8 ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 1 

Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός με στίφτη. Ανθεκτική 
λαβή 

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ  
Α
/
Α ΕΙΔΟΣ/ΠΡΟΙΟΝ 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Χλωρίνη ΠΑΧ 1ΛΙΤΡΟΥ 96 

Χλωρίνη καθαρίζει, λευκαίνει και απολυμαίνει όλες τις επιφάνειες. Σε 
παχύρρευστη μορφή για καλύτερη και ευκολότερη χρήση. 

2 Ρολό κουζίνας 1 ΚΙΛΟΥ 30 
Χαρτί βιομηχανικό  μεγάλης ανθεκτικότητας και όγκου βιομηχανικό 
ιδανικό για επιφάνειες εργασίας και καθαρισμό μηχανημάτων . Είναι 

ΑΔΑ: 6ΞΩΦΩΞΑ-2Ι4



 
 

ανθεκτικό και υπεραπορροφητικό στο λάδι, τα υγρά κοπής , το νερό 
και παντός είδους εξειδικευμένα καθαριστικά. Να μην αφήνει 
χνούδια και να είναι κατάλληλο για χρήση σε θήκες – βάσεις. 

3 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΤΖΑΜΙΑ  20 

Υγρό τζαμιών ευκολότερη 
χρήση με άρωμα φρεσκάδας από φυτικά συστατικά 
προσφέρει αστραφτερό αποτέλεσμα σε τζάμια, καθρέπτες, 
γυαλί και χρώμιο, χωρίς να αφήνει κηλίδες στις 
επιφάνειες 

4 Χαρτί τουαλέτας ΣΕ ΣΥΣΚ 10 ΡΟΛΩΝ 500 
Χαρτί υγείας, από 100% φυσική χαρτομάζα, κατάλληλο για 
όλους τους κοινόχρηστους χώρους. 

5 Υγρό σαπούνι χεριών 500 ΜΛ 40 

Κρεμοσάπουνο χεριών. Με διακριτικό άρωμα, ήπιο 
καθαριστικό που δεν ερεθίζει το δέρμα. 

6 

Υγρό καθαρισμού για σφουγγάρισμα 4 
ΛΙΤΡ 15 

Υγρό γενικού καθαρισμού4 lt με άρωμα φρεσκάδας από φυτικά 
συστατικά, καθαρίζει φυσικά και υγιεινά όλες τις σκληρές πλενόμενες 
επιφάνειες: πατώματα, πλακάκια και βαμμένο ξύλο, χωρίς να αφήνει 
υπολείμματα χημικών. Οικονομικό στη χρήση. 

7 Σκούπες 3 Σκούπα με κοντάρι 130 cm. 

8 Σφουγγαρίστρες ΜΕΓΑΛΕΣ 5 

Επαγγελματική σφουγγαρίστρα ( 400γρ) (ανταλλακτικό ) 
κατασκευασμένη από πρωτογενή τεμάχια 10 νήματα με εξαιρετική 
αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδι 
κατά τη χρήση της και να έχει μεγάλη απορροφητικότητα. Ιδανική για 
επιφάνειες από πλακάκι παρκέ ξύλο και μάρμαρο. 

9 Σακούλες απορριμμάτων μεγάλες 50 

Σακούλες απορριμμάτων 10 τεμ, 
από καλής ποιότητας ανακυκλωμένο υλικό με σωστή 
επεξεργασία ώστε η κατανομή και το πάχος του υλικού να 
εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς δυσάρεστες μυρωδιές. 

1
0 Σακούλες απορριμμάτων μικρές 50 

Σακούλες απορριμμάτων mini. Από καλής ποιότητας ανακυκλωμένο 
υλικό με σωστή επεξεργασία ώστε η κατανομή και το πάχος του 
υλικού να εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς δυσάρεστες 
μυρωδιές 

1
1 Σπογγοπετσέτες ΤΥΠΟΥ VETEX ΡΟΛΟ  20 

Πανάκια γενικού καθαρισμού τύπου (wettex) άριστης ποιότητας, 
υπεραπορροφητικά υπερανθετκτικά κατάλληλα για καθαριότητα σε 
τραπέζια ψυγεία τοίχους κουζίνες πλακάκια εμαγιέ είδη υγιεινής. 

1
2 ΑΚΟΥΑΦΟΡΤΕ 20 

Υγρό διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15% , 500 ml . 

ΑΔΑ: 6ΞΩΦΩΞΑ-2Ι4



 
 

1
3 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 3 

Γάντια μιας χρήσης από φυσικό λατέξ με πούδρα με 
βάση το καλαμπόκι - άμυλο 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ   
        

Α
/
Α ΕΙΔΟΣ/ΠΡΟΙΟΝ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ  ΤΩΝ 60 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
(ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ 120 ΓΡ ΒΑΡΟΣ, 25,2 
ΜΗΚΟΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΛΛΟΥ 12,6*9,8 
CM) 

20 

Χαρτί υγείας, από 100% φυσική χαρτομάζα, κατάλληλο για 
όλους τους κοινόχρηστους χώρους. 

2 

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  πακετο ΜΕ 9 ΔΙΠΛΑ 
ΡΟΛΑ 159 GR ΒΑΡΟΣ ΤΟ ΚΆΘΕ ΡΟΛΟ 

30 

Χαρτί βιομηχανικό  μεγάλης ανθεκτικότητας και όγκου βιομηχανικό 
ιδανικό για επιφάνειες εργασίας και καθαρισμό μηχανημάτων . Είναι 
ανθεκτικό και υπεραπορροφητικό στο λάδι, τα υγρά κοπής , το νερό 
και παντός είδους εξειδικευμένα καθαριστικά. Να μην αφήνει 
χνούδια και να είναι κατάλληλο για χρήση σε θήκες – βάσεις. 

3 

ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 2 Λ 15 
Χλωρίνη καθαρίζει, λευκαίνει και απολυμαίνει όλες τις επιφάνειες. Σε 
παχύρρευστη μορφή για καλύτερη και ευκολότερη χρήση. 

4 

ΧΛΩΡΙΝΗ ΡΕΥΣΤΗ ΤΩΝ 2 ΛΙΤΡΩΝ 25 

Χλωρίνη απλή υγρής μορφής 2lt. Καθαρίζει, λευκαίνει, απολυμαίνει. 
Κατάλληλη για λεύκανση ρούχων για πλύσιμο στο χέρι και για τους 
χώρους του σπιτιού. 

5 

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΤΩΝ 4 
ΛΙΤΡΩΝ 

8 Κρεμοσάπουνο χεριών. Με διακριτικό άρωμα, ήπιο 
καθαριστικό που δεν ερεθίζει το δέρμα. 

6 

ΓΑΝΤΙΑ   ΚΟΥΤΙ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 6 
Γάντια μιας χρήσης από φυσικό λατέξ με πούδρα με 
βάση το καλαμπόκι - άμυλο 

7 

ΑΚΟΥΑΦΟΡΤΕ των 450gr 10 
Υγρό διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15% , 450 ml . 

8 

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΛΑΘΙΩΝ 
ΜΠΛΕ ΜΕ ΤΟ ΚΙΛΟ 

20 
Σακούλες απορριμμάτων mini. Από καλής ποιότητας ανακυκλωμένο 
υλικό με σωστή επεξεργασία ώστε η κατανομή και το πάχος του 
υλικού να εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς δυσάρεστες 
μυρωδιές 

9 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 70Χ95 50 
Σακούλες απορριμμάτων διάστασης (70*95 cm.) Από καλής ποιότητας 
ανακυκλωμένο υλικό με σωστή επεξεργασία ώστε η κατανομή και το 
πάχος του υλικού να εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς 
δυσάρεστες μυρωδιές 

ΑΔΑ: 6ΞΩΦΩΞΑ-2Ι4



 
 

1
0 

ΜΑΥΡΕΣ ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΓΙΓΑΣ 
ΔΕΜΑ 20 ΚΙΛΩΝ 

5 Σακούλες απορριμμάτων, 
από καλής ποιότητας ανακυκλωμένο υλικό με σωστή 
επεξεργασία ώστε η κατανομή και το πάχος του υλικού να 
εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς δυσάρεστες μυρωδιές. 

1
2 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΠΑΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΠΙ 
ΤΩΝ 750 ml 

10 
Καθαριστικό μπάνιου τύπου παπί 750 ml 

1
3 

ΑΕΡΟΖΟΛ 5 
 Εντομοκτόνο σπρέυ,καταπολεμά γρήγορα και αποτελεσματικά 
τα έρποντα έντομα χωρίς άρωμα 

1
4 

ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΤΖΑΜΙΑ 3 
Υγρό τζαμιών ευκολότερη 
χρήση με άρωμα φρεσκάδας από φυτικά συστατικά 
προσφέρει αστραφτερό αποτέλεσμα σε τζάμια, καθρέπτες, 
γυαλί και χρώμιο, χωρίς να αφήνει κηλίδες στις 
επιφάνειες 

1
5 

ΣΚΟΥΠΑ 4 
Σκούπα με κοντάρι 130 cm. 

1
6 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕΓ 2 

Επαγγελματική σφουγγαρίστρα ( 400γρ) (ανταλλακτικό ) 
κατασκευασμένη από πρωτογενή τεμάχια 10 νήματα με εξαιρετική 
αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδι 
κατά τη χρήση της και να έχει μεγάλη απορροφητικότητα. Ιδανική για 
επιφάνειες από πλακάκι παρκέ ξύλο και μάρμαρο. 

1
7 

ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ 2 
Κοντάρι αλουμινίου για την επαγγελματική σφουγγαρίστρα , 
με μήκος μεγαλύτερο ή ίσο με 1,30 μ. Να προσαρμόζεται 
απόλυτα στο ανταλλακτικό της επαγγελματικής 
σφουγγαρίστρας και στον κάλυκα της . 

1
8 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ 4 ΛΙΤΡΩΝ 10 

Υγρό γενικού καθαρισμού 4 lt με άρωμα φρεσκάδας από φυτικά 
συστατικά, καθαρίζει φυσικά και υγιεινά όλες τις σκληρές πλενόμενες 
επιφάνειες: πατώματα, πλακάκια και βαμμένο ξύλο, χωρίς να αφήνει 
υπολείμματα χημικών. Οικονομικό στη χρήση. 

1
9 

ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ ΠΑΚΕΤΟ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 5 

πανάκια ξεσκονίσματος συσκευασμένα για απομάκρυνση σκόνης από 
τα δάπεδα, να είναι ειδικά εμποτισμένα να μην αφήνουν θαμπάδες 
και κολλώδη ουσία στα δάπεδα και να είναι ιδανικά για χώρους που 
απαιτούνται υψηλές προδιαγραφές παροχής υγιεινής. 

ΑΔΑ: 6ΞΩΦΩΞΑ-2Ι4



 
 

2
0 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΤΥΠΟΥ 
ΝΤΕΤΟΛ 

20 

Καθαριστικό χεριών και δέρματος ενηλίκων με ουδέτερο ph, 
κατάλληλο για συχνή χρήση, που δε προκαλεί ξηροδερμία και 
ερεθισμούς. Δερματολογικά ελεγμένο. Σε υγρή μορφή ή μορφή 
αφρού. Με ήπιους καθαριστικούς (χωρίς σάπωνες και αλκάλια) και 
ήπιους αντισηπτικούς παράγοντες. Εμπλουτισμένο με ενυδατικές 
ουσίες. Να ακολουθεί την ευρωπαϊκή νομοθεσία 1223/2009 για 
χρωστικές (αν υπάρχουν) και συντηρητικές ουσίες, απαραίτητες για 
τη μη ανάπτυξη μικροοργανισμών. Με ετικέτα με περιγραφή, 
χαρακτηριστικά και συστατικά του προϊόντος στα ελληνικά. Η 
ποσότητα να δίδεται σε λίτρα και στη τιμή να περιλαμβάνεται η 
δοσομετρική αντλία ανά συσκευασία προϊόντος 

2
1 

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ 20 
  

        

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ/ΠΡΟΙΟΝ 
ΠΟΣΟΤΗΤ
Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ  ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 40ΤΕΜ 

43 

Χαρτί υγείας, από 100% φυσική χαρτομάζα, κατάλληλο για 
όλους τους κοινόχρηστους χώρους. 

2 

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ  ΖΙΚ ΖΑΚ 
250ΤΕΜΧ16ΠΑΚ 

10 

Χειροπετσέτες ζικ – ζακ με διπλά φύλλα ανά πακέτο. Οι χειροπετσέτες 
θα είναι Ά ποιότητας , γκοφρέ λευκού χρώματος, γρήγορου και 
αποτελεσματικού στεγνώματος. 

3 

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2ΤΕΜ Χ12 

7 

Χαρτί βιομηχανικό μεγάλης ανθεκτικότητας και όγκου βιομηχανικό 
ιδανικό για επιφάνειες εργασίας και καθαρισμό μηχανημάτων . Είναι 
ανθεκτικό και υπεραπορροφητικό στο λάδι, τα υγρά κοπής , το νερό 
και παντός είδους εξειδικευμένα καθαριστικά. Να μην αφήνει 
χνούδια και να είναι κατάλληλο για χρήση σε θήκες – βάσεις. 

ΑΔΑ: 6ΞΩΦΩΞΑ-2Ι4



 
 

4 

ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ  2l 

7 

Χλωρίνη καθαρίζει, λευκαίνει και απολυμαίνει όλες τις επιφάνειες. Σε 
παχύρρευστη μορφή για καλύτερη και ευκολότερη χρήση. 

5 

ΧΛΩΡΙΝΗ 2 ΛΙΤΡΩΝ 

6 

Χλωρίνη απλή υγρής μορφής 2lt. Καθαρίζει, λευκαίνει, απολυμαίνει. 
Κατάλληλη για λεύκανση ρούχων για πλύσιμο στο χέρι και για τους 
χώρους του σπιτιού. 

6 

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΤΩΝ 4 ΛΙΤΡΩΝ 

7 

Κρεμοσάπουνο χεριών. Με διακριτικό άρωμα, ήπιο 
καθαριστικό που δεν ερεθίζει το δέρμα. 

7 

ΓΑΝΤΙΑ   ΚΟΥΤΙ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

6 

Γάντια μιας χρήσης από φυσικό λατέξ με πούδρα με 
βάση το καλαμπόκι - άμυλο 

8 

ΑΚΟΥΑΦΟΡΤΕ των 500gr 

12 
Υγρό διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15% , 500 ml . 

9 

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΜΠΛΕ ΓΙΑ 
ΚΑΛΑΘΙΑ ΤΟΥ ΚΙΛΟΥ 

3 

Σακούλες απορριμμάτων mini. Από καλής ποιότητας ανακυκλωμένο 
υλικό με σωστή επεξεργασία ώστε η κατανομή και το πάχος του 
υλικού να εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς δυσάρεστες 
μυρωδιές 

10 

ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ 70Χ95 ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ  

4 

Σακούλες απορριμμάτων , 
από καλής ποιότητας ανακυκλωμένο υλικό με σωστή 
επεξεργασία ώστε η κατανομή και το πάχος του υλικού να 
εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αντοχές, χωρίς δυσάρεστες μυρωδιές. 

12 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΠΑΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΠΙ 
ΤΩΝ 750 ml 

9 Καθαριστικό μπάνιου τύπου παπί 750 ml 

13 

ΑΕΡΟΖΟΛ 

4 

Αεροζόλ (για μύγες) (σπρέι),Να έχουν τις νόμιμες εγκρίσεις 
κυκλοφορίας 

14 

ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΤΖΑΜΙΑ 500ΜΛ ΑΝΤΛΙΑ 

3 

Υγρό τζαμιών 500 ml με αντλία ευκολότερη 
χρήση με άρωμα φρεσκάδας από φυτικά συστατικά 
προσφέρει αστραφτερό αποτέλεσμα σε τζάμια, καθρέπτες, 
γυαλί και χρώμιο, χωρίς να αφήνει κηλίδες στις 
επιφάνειες 

15 

ΣΚΟΥΠΑ 

2 Σκούπα με κοντάρι 130 cm. 

16 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 

2 

Επαγγελματική σφουγγαρίστρα ( 400γρ) (ανταλλακτικό ) 
κατασκευασμένη από πρωτογενή τεμάχια 10 νήματα με εξαιρετική 
αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδι 
κατά τη χρήση της και να έχει μεγάλη απορροφητικότητα. Ιδανική για 
επιφάνειες από πλακάκι παρκέ ξύλο και μάρμαρο. 

ΑΔΑ: 6ΞΩΦΩΞΑ-2Ι4



 
 

17 

ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ 

2 

Κοντάρι αλουμινίου για την επαγγελματική σφουγγαρίστρα , 
με μήκος μεγαλύτερο ή ίσο με 1,30 μ. Να προσαρμόζεται 
απόλυτα στο ανταλλακτικό της επαγγελματικής 
σφουγγαρίστρας και στον κάλυκα της . 

18 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ 4ΛΙΤΡΩΝ 

6 

Υγρό γενικού καθαρισμού4 lt με άρωμα φρεσκάδας από φυτικά 
συστατικά, καθαρίζει φυσικά και υγιεινά όλες τις σκληρές πλενόμενες 
επιφάνειες: πατώματα, πλακάκια και βαμμένο ξύλο, χωρίς να αφήνει 
υπολείμματα χημικών. Οικονομικό στη χρήση. 

19 

ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ ΠΑΚΕΤΟ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

8 

πανάκια ξεσκονίσματος συσκευασμένα για απομάκρυνση σκόνης από 
τα δάπεδα, να είναι ειδικά εμποτισμένα να μην αφήνουν θαμπάδες 
και κολλώδη ουσία στα δάπεδα και να είναι ιδανικά για χώρους που 
απαιτούνται υψηλές προδιαγραφές παροχής υγιεινής. 

20 

ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ 

5 

Να έχουν τις νόμιμες εγκρίσεις κυκλοφορίας σε μεγάλο 
μέγεθος, σύμφωνα με οδηγίες ΕΟΚ 

21 
ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ  ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ 

4 Καλαθάκι για τα χαρτια  
        

 

4. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, 
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ , ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΣΑΚΚΩΝ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΔΗΜΟΥ  ΠΗΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΈΝΑ ΕΤΟΣ ως 
εξής: 

            Ο Δήμος Πηνειού 
                                                                        δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι 
            την με συνοπτικό διαγωνισμό  επιλογή αναδόχου ή αναδόχων  για την προμήθεια: 

 

  
Ο Δήμος Πηνειού διακηρύσσει 

Την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου ή αναδόχων για την προμήθεια : 
                                                                     ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΙΔΩΝ 
ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ,ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ,ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ,ΕΙΔΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΠΗΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 
 
Το παρόν υπόδειγμα περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις των Ν.4605/2019, Ν.4608/2019, Ν.4609/2019 

Εκτιμώμενης αξίας 74.068,17 € (με Φ.Π.Α.)  

Που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147) , τις τροποποιήσεις του 
και β) τους όρους της παρούσας και καλεί  τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να 
υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων των ως άνω προμηθειών  
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1 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ  

Ταχυδρομική διεύθυνση ΣΙΣΙΝΗ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ 

Πόλη ΓΑΣΤΟΥΝΗ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 27300 

Τηλέφωνο 2623360776 

Φαξ 2623360778 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  traganod@otenet.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες1 ΕΙΡΗΝΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.dimos-pineiou.gr 

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι 2ο Δήμος Πηνειού  και ανήκει στον Υποτομέα ΟΤΑ3 
   
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.4 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας  
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 
στην διεύθυνση (URL) : http://www.dimos-pineiou.gr   
β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : 
την προαναφερθείσα διεύθυνση: http://www.dimos-pineiou.gr  ή άλλη διεύθυνση  
 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 
Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016. 
 
Χρηματοδότηση της σύμβασης5 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Πηνειού ΚΩΔ 20.6061, 25.6063.001, 30.6063.001, 
70.6063.001,10.6063.004 ΚΑΙ ΤΑ ΝΠΔΔ 10.64812.012, 10.6481.010, 10.6481.011, 10.6481.009, 10.6634, 
10.6634.0016  

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι            
                                              
1 Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, 

καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   
2 Αναφέρεται το είδος της Α.A., πχ Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, ΑΕ  του Δημοσίου κλπ και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή “μη κεντρική 

αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 
3 Αναφέρεται σε ποια υποδιαίρεση του δημόσιου τομέα ανήκει η Α.Α.: α) Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης, Υποτομέας ΟΤΑ, Υποτομέας ΟΚΑ) ή β) Δημόσιος Τομέας (Πλην Γενικής 

Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαιρέσεις του άρθρου 14 του ν. 4270/14.  
4 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες 

υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια, δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η) Κοινωνική προστασία, θ) 

Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα. 
5 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016 
6 Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η πίστωση για 

την χρηματοδότηση της σύμβασης 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, 
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ , 

ΔΗΜΟΥ  ΠΗΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΈΝΑ ΕΤΟΣ 
 

ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΔΗ ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ 

1Η 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

Δ. 
ΠΗΝΕΙΟΥ 

20.6061 Παροχές Προσωπικού 
(ΓΆΛΑ) 

9.175,73 

    
Δ. 

ΠΗΝΕΙΟΥ 

25.6063.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

1.200,00 

    
Δ. 

ΠΗΝΕΙΟΥ 
30.6063.001 Προμήθεια γάλακτος 2.452,95 

    
Δ. 

ΠΗΝΕΙΟΥ 

70.6063.001 Προμήθεια γάλακτος 1.493,36 

    
ΝΠΔΔ 

ΚΟΙΝ ΠΡ 

10.6063.004 Προμήθεια γάλακτος 
ΝΠΔΔ Κοιν Προστ Αλλ 
και Παιδείας Δ. Πηνειού 

4000,8 

    
Α 

ΒΑΘΜΙΑ 

  Προμήθεια γάλακτος 
Αβάθμιας Σχ. Επ Δήμου 

Πηνειού 2.521,36 

    
Β 

ΒΑΘΜΙΑ 

  Προμήθεια γάλακτος 
Ββάθμιας Σχ. Επ Δήμου 

Πηνειού 1.261,98 

      

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 
1- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

22.106,18 

2Η 
ΠΡΟΜ ΕΙΔΩΝ 

ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΝΠΔΔ 

ΚΟΙΝ ΠΡ 

10.6481.012 Προμήθεια ειδών 
Αρτοπωλείου  ΝΠΔΔ 
Κοιν Προστ, Αλλ και 
Παιδείας Δ. Πηνειού 

2.373,00 

      

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 
2- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΙΔΩΝ 
ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

2.373,00 

3Η 
ΠΡΟΜ ΕΙΔ 

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΝΠΔΔ 

ΚΟΙΝ ΠΡ 

10.6481.010 Προμήθεια ειδών 
κρεοπωλείου ΝΠΔΔ 
Κοιν Προστ, Αλλ και 
Παιδείας Δ. Πηνειού 

4.304,00 

      

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 
3- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΙΔΩΝ 
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

4.304,00 

4Η 
ΠΡΟΜ ΕΙΔ 

ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΝΠΔΔ 

ΚΟΙΝ ΠΡ 

10.6481.011 Προμήθεια ειδών 
Οπωροπωλείου  ΝΠΔΔ 
Κοιν Προστ, Αλλ και 
Παιδείας Δ. Πηνειού 

4.041,95 

      

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 
4- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΙΔΩΝ 
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

4.041,95 

5Η 
ΠΡΟΜ ΕΙΔΩΝ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΝΠΔΔ 

ΚΟΙΝ ΠΡ 

10.6481.009 Προμήθεια ειδών 
Παντοπωλείου  ΝΠΔΔ 
Κοιν Προστ, Αλλ και 
Παιδείας Δ. Πηνειού 

13.657,76 

      

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 
5- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΙΔΩΝ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

13.657,76 

6Η  
ΠΡΟΜ  ΕΙΔ 
ΚΑΘ/ΤΑΣ 

Δ. 
ΠΗΝΕΙΟΥ 10.6634 

Προμήθεια ειδών 
καθ/τασ Δ. Πηνειου 

5000 

    

ΣΧ ΕΠ Α 
ΒΑΘΜ 
ΕΚΠ 

  Προμ ειδών καθ/τας Σχ 
Επιτροπών Αβαθμιας  

7.891,88 
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ΣΧ ΕΠ Β 
ΒΑΘΜ 
ΕΚΠ 

  Προμ ειδών καθ/τας Σχ 
Επιτροπών β βαθμιας  

8.193,40 

    
ΝΠΔΔ 

ΚΟΙΝ ΠΡ 

10.6634.001 Προμήθεια ειδών 
καθαριότητας  ΝΠΔΔ 
Κοιν Προστ, Αλλ και 
Παιδείας Δ. Πηνειού 

6.500,00 

        

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 
6- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΙΔΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ 

27.585,28 

      
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 74.068,17 

 
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα7: 
 
ΟΜΑΔΑ 1  : «Προμήθεια γάλακτος προσωπικού Δήμου Πηνειού και ΝΠΔΔ» εκτιμώμενης αξίας 
22.106,18    ΜΕ  ΦΠΑ  
ΟΜΑΔΑ 2  : «Προμήθεια ειδών αρτοπωλείου για το ΝΠΔΔ Κοιν. Προστ Αλλ & Παιδείας 
Δ.Πηνειού», εκτιμώμενης αξίας 2.373,00   ΜΕ ΦΠΑ  
ΟΜΑΔΑ 3 : «Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για το ΝΠΔΔ Κοιν. Προστ Αλλ & Παιδείας 
Δ.Πηνειού», εκτιμώμενης αξίας                                                                                                                                                         
4.304,00 ΜΕ ΦΠΑ 
ΟΜΑΔΑ 4 : «Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου για το ΝΠΔΔ Κοιν. Προστ Αλλ & Παιδείας Δ. 
Πηνειού» , εκτιμώμενης αξίας  4.041,95 ΜΕ ΦΠΑ  
ΟΜΑΔΑ 5 : «Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για το ΝΠΔΔ Κοιν. Προστ Αλλ & Παιδείας Δ. 
Πηνειού» , εκτιμώμενης αξίας 13.657,76 ΜΕ ΦΠΑ 
ΟΜΑΔΑ 6 : « Προμήθεια ειδών  καθ/τας για το Δήμο Πηνειού και τα ΝΠΔΔ αυτού» εκτιμώμενης 
αξίας 27.585,28 ΜΕ ΦΠΑ 
Προσφορές υποβάλλονται για είτε μια ομάδα, περισσότερες ή όλες8 [συμπληρώνεται η επιλογή της 
A.A.: όλα τα τμήματα/ συγκεκριμένο μέγιστο αριθμό τμημάτων/ ένα μόνο τμήμα] 
Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε 6.9  
 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.068,17 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% & 24 %  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 12 μήνες ή/ 365 ημέρεςή μέχρι ολοκληρώσεως των 
ποσοτήτων 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην 
μελέτη 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει 10 τιμής 
για τις εξής ομάδες :  
Η σύμβαση θα ανατεθεί : 
 
 
 

                                              
7 Πρβλ άρθρο 59 ν.4412/2016. Οι A.A. μπορούν να αποφασίζουν να αναθέτουν μια σύμβαση υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων και 

μπορούν να προσδιορίζουν το μέγεθος και το αντικείμενο των τμημάτων αυτών. Σε περίπτωση που αποφασίσουν να μην 
υποδιαιρέσουν σε τμήματα, απαιτείται να αναφέρουν στο παρόν σημείο της Διακήρυξης ή σε Παράρτημα αυτής ή σε οποιοδήποτε 
άλλο έγγραφο της σύμβασης τους βασικούς λόγους της απόφασής τους 

8 Η Α.Α. συμπληρώνει για πόσα τμήματα ένας οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά (για ένα, 
περισσότερα και πόσα συγκεκριμένα  ή για όλα τα τμήματα) 
9 Συμπληρώνεται εφόσον το επιλέξει η Α.Α στην περίπτωση που επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για 
περισσότερα ή όλα τμήματα 

10 Άρθρο 86 ν.4412/2016  
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 ΟΜΑΔΑ 1: « Προμήθεια γάλακτος προσωπικού Δήμου Πηνειού και ΝΠΔΔ» , εκτιμώμενης αξίας 
22.106,18 με ΦΠΑ 

 ΟΜΑΔΑ 2: «Προμήθεια ειδών αρτοπωλείου για το ΝΠΔΔ Καιν.Προστ Αλλ& Παιδείας Δ.Πηνειού» 
εκτιμώμενης αξίας 2.373,00 με ΦΠΑ 

 ΟΜΑΔΑ 3: «Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για το ΝΠΔΔ Κοιν. Προστ Αλλ& Παιδείας Δ.Πηνειού» 
εκτιμώμενης αξίας 4.304,00 με ΦΠΑ 

 ΟΜΑΔΑ 4: «Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου γιαα το ΝΠΔΔ Κοιν. Προστ Αλλ& Παιδείας Δ.Πηνειού» 
εκτιμώμενης αξίας 4.041,95 με ΦΠΑ 

 ΟΜΑΔΑ 5: «Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για το ΝΠΔΔ Κοιν. Προστ Αλλ& Παιδείας Δ.Πηνειού» 
εκτιμώμενης αξίας 13.657,76 με ΦΠΑ 

 ΟΜΑΔΑ 6: «Προμήθεια ειδών καθ/τας» εκτιμώμενης αξίας 27.585,28 με ΦΠΑ 
 
Επί πλέον, για την ανάθεση της σύμβασης, θα χρησιμοποιηθεί % έκπτωσης για τα είδη οπωροπωλείου και 
κρεοπωλείου στη μέση τιμή Νομού όπως διαμορφώνεται από το Τμήμα εμπορίου. 

  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 ιδίως11: 
του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
του ν. 4314/2014 (Α' 265)12, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 
(Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007 -2013», 
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   
της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,13 
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 άρθρου 23 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών14 
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

                                              
11 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις 

υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την 
ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 

12 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
13 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 

14 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 23, 
καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379.  
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του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα”,  
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  
του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 
της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. Οικονομίας & 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  
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. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Πηνειού, οδός  Σισίνη & Χαλκιοπούλου, την 
28η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ώρα 10:00 (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & 
έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. 
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού, δηλαδή 28/12/2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 ΠΜ.15 
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της 
Επιτροπής Διαγωνισμού.  
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η 
αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, 
με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) 
τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα 
έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Αν και στη 
νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και 
νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. 

1.6 Δημοσιότητα 
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 16.  
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο:  
Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης ,όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 παραγράφου 4 του 
άρθου 2 του Ν 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο , στον ιστότοπο http://www.et.diavgeia.gov.gr 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί  στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) : http://www.dimos-pineiou..gr   ]  
 

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, 

                                              
15 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της σύμβασης και τον 

χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών 
16 Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') 
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το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους17  
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 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης18  είναι τα ακόλουθα: 
1. Περίληψη της Διακήρυξης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα  
2. η παρούσα Διακήρυξη ΑΔΑΜ 
3.  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 
4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 
5. Η αρ.  μελέτη19 15/2020 
6. το σχέδιο της σύμβασης  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα μέσω της ιστοσελίδας http://www.dimos-
pineiou.gr  
 
Τα έγγραφα διατίθενται20 στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την 
παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι αναλαμβάνουν με δαπάνη και επιμέλειά του της αναπαραγωγής τους. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα 
και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο 
δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία 
μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη 
για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο21.   

Επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις με σκοπό την προστασία του 
εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών των ανωτέρω εγγράφων της σύμβασης : 

                                              
17 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 

18 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του άρθρου 2 
του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει 
στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης του άρθρου 63, της 
προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, 
του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την προσκόμιση των εγγράφων από τους 
υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. 
Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και 
εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η 
αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων 
αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές 

19 Συμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η Α.Α. κρίνει αναγκαία με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει 
στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης. 

20 Πρβλ άρθρο 22 παρ. 1 και 67 παρ. 3  του ν. 4412/2016  
21 Άλλως περιγράφεται εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας 
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2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται,  το αργότερο 4 ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής 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. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών23. 

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας 
μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, 
επικρατεί η ελληνική έκδοση.]24 
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. Στα αλλοδαπά δημόσια 
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με 
το ν. 1497/1984 (Α΄188)25.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. 26.  
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

27  
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

                                              
22 Συμπληρώνονται οι απαιτήσεις από την Α.Α. 

23 Άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016 
24 Άρθρο 53, παρ.3 του ν. 4412/2016: Τα έγγραφα της σύμβασης (όπως περιγράφονται στην παρ. 2.1.1) συντάσσονται υποχρεωτικά στην 

ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των 
εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. 

25 Επιτρέπεται 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. 

26 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 περ. α του άρθρου 43 του ν. 4605/2019. 
27 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 7, περίπτωση α, υποπερίπτωση αβ του άρθρου 43 του ν. 

4605/2019. 
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Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα28. 

2.1.5 Εγγυήσεις29 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 [εφόσον ζητηθεί] και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά 
«ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και 
γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13)» 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 β) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού30, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της 
εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς 
τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, 
τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

                                              
28 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 
29 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016  
30   Άρθρο 72 παρ. 4 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 107 του 
Ν.4497/2017 
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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.31 
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή32 για την υποβολή προσφοράς 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.33   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής34  ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού35  
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
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 λόγους36 :  
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης 
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε 
με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
αυτής,  
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

                                              
31 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι 
A.A. επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν 
υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις 
υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης 

32 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 
33 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 
34 Πρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016 

35 Πρβλ άρθρο 73 και 74 ν. 4412/2016 
36 Πρβλ παρ. 1 άρθρου 73  ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από τις παρ.6 και 7 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 και από την παρ. Α.1 

του άρθρου 39 του Ν. 4488/2017.  

ΑΔΑ: 6ΞΩΦΩΞΑ-2Ι4



 
 

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). 
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 
οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

 
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και   
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 
και την επικουρική ασφάλιση. 
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους37.  
ή/και 
γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις 
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 

                                              
37 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο 
τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  
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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. 38 

 
2.2.3.3.39 α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον συντρέχουν οι 
πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος  
β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, 
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 παρ. 2 του άρθρου 73 
ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

2.2.3.4. Αποκλείεται40 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016,  
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν 
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 
της επιχειρηματικής του λειτουργίας41,  
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 
της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 

                                              
38       Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 

39
 Επισημαίνεται ότι η πρόβλεψη της παρ. 3 για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό των παρ. 1 και 2 αποτελεί δυνατότητα της 

A.A. (πρβλ. 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική δυνατότητα η A.A. διαγράφεται η 
παράγραφος  3 α ή/και β αντίστοιχα. 

40 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά 
συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 4, 
συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική 
πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την 
Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΤΕΥΔ, καθώς και τα μέσα 
απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 

41 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα 
μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.  
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κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του  
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 
γεγονότος.  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ 
των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την 
προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας 2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, 
λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω 
περιπτώσεις  
2.2.3.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ. και 2.2.3.442 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 43. 
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. 
 
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις 
περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 
ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 
στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος44. 
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. 

                                              
42 Όπως προηγούμενη υποσημείωση 

43 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016,  όπως τροποποιήθηκε από την παρ.8 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017. 
44       Άρθρο 73 παρ.10 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 
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[Κριτήρια Επιλογής]45  

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας46  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται 
να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 
προμήθειας.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων 
εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες 
που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού 
Υλικού47 [ισχύει κατά περίπτωση για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα Οικονομικούς Φορείς].   

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια48  
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς [επιλέγεται από την Α.Α.  το Ι ή το ΙΙ ή συνδυασμός 
αυτών] 

[Ι] απαιτείται49 [εάν η Α.Α. απαιτεί ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας] να 
διαθέτουν/ παρέχουν: [στην περίπτωση αυτή ορίζεται η ελάχιστη απαίτηση σύμφωνα με την 
υποσημείωση 

 μέσο ετήσιο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων ίσο ή μεγαλύτερο του 100% του προϋπολογισμού χωρίς το ΦΠΑ.  

Στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ο οικονομικός φορέας θα υποβάλει για το ανωτέρω χρονικό 
διάστημα ανα έτος ετήσιο κύκλο εργασιών καθώς και τον αντίστοιχο μέσο όρο. 
Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύμβασης) ο οικονομικός φορέας θα προσκομίσει αντίγραφο ή 
απόσπασμα των δημοσιευμένων οικονομικών ισολογισμών  της επιχείρησης , στην περίπτωση που η δημοσίευση των 
ισολογισμών απαιτείται απο τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας , των τριών (3) 
τελευταίων οικονομικών χρήσεων που προηγούνται του έτους του διαγωνισμού. 

                                              
45 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη διακριτική 

ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 
4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα 
κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, 
περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης 
(εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη.  

46 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
47 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 
48 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των 
ορίων), σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, 
ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα 
κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα οποία πρέπει να 
καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος εργασιών 200.000 
ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες 
αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. 

 Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων 
και έλεγχος καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 
49 Όπως υποσημείωση ανωτέρω 
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Σε περίπτωση που ο υψηλός Ανάδοχος δεν έχει δημοσιευμένους ισολογισμούς για τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις , τότε 
μπορεί να υποβάλει ισοδύναμα λογιστικά έγγραφα ή φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων. 
Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα κατά χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών ετών 
υποβάλει δήλωση που αφορά τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά  το διάστημα αυτό. 
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ένωση προσώπων, πρέπει να υποβάλει τα ανωτέρω έγγραφα χωριστά 
για καθένα από τα μέλη της. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋπόθεση 
[ΙΙ]  δηλώνουν [εάν η Α.Α. δεν απαιτεί ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας] ότι  διαθέτουν/ παρέχουν: 
α) γενικό50 ετήσιο κύκλο εργασιών51 για τα ακόλουθα έτη: 

1. έτος (.............) κύκλος εργασιών (.............) νόμισμα (.............) 

2. έτος (.............) κύκλος εργασιών (.............) νόμισμα (.............) 

3. έτος (.............) κύκλος εργασιών (.............) νόμισμα (.............)  

ή 
β) μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών  
αριθμός ετών (.............) μέσος γενικός κύκλος εργασιών (.............) νόμισμα (.............) 

ή/και  
γ) ''ειδικό''52 ετήσιο κύκλο εργασιών για τα ακόλουθα έτη: 
- έτος (.............) κύκλος εργασιών (.............) νόμισμα (.............) 

- έτος (.............) κύκλος εργασιών (.............) νόμισμα (.............) 

- έτος (.............) κύκλος εργασιών (.............) νόμισμα (.............)  

ή 
δ) μέσο ''ειδικό'' ετήσιο κύκλο εργασιών  
αριθμός ετών (.............) μέσος ειδικός κύκλος εργασιών (.............) νόμισμα (.............) 

ή/και 
ε) πληροφορίες σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς, (πχ. αναλογία, ιδίως, στοιχείων 
ενεργητικού και παθητικού53)  
(αξία [x] ................... νόμισμα & αξία [y]................... νόμισμα)  

ή/και 
στ) ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικών κινδύνων 
ποσό (...........) νόμισμα (..........) 

[στην περίπτωση που δεν τίθενται ελάχιστες απαιτήσεις αλλά δήλωση παροχής πληροφοριών αναφέρεται η μεθοδολογία 
αξιολόγησής τους] 

                                              
50 Ο ''γενικός'' κύκλος εργασιών αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες του οικονομικού φορέα. 
51 Ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών που συμπληρώνεται στα συγκεκριμένα πεδία από την A.A. δεν υπερβαίνει το διπλάσιο της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όπως σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που 
αφορούν τη φύση των αγαθών (πρβλ. άρθρο 75 παρ. 3 υποπ. 2 ν. 4412/2016) 

52 Ο ''ειδικός'' κύκλος εργασιών αναφέρεται στον τομέα δραστηριοτήτων που καλύπτεται από τη σύμβαση  
53 Η αναλογία, ενδεικτικά, στοιχείων ενεργητικού και παθητικού μπορεί να λαμβάνεται υπόψη όταν η Α.Α. προσδιορίζει τις μεθόδους και 

τα κριτήρια της συνεκτίμησης αυτής στα έγγραφα της σύμβασης. Οι μέθοδοι και τα κριτήρια αυτά χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, 
αντικειμενικότητα και αποφυγή διακρίσεων 
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2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα54  
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς  απαιτείται55 α) κατά τη διάρκεια   των τελευταίων ετών 56 , να 
έχουν εκτελέσει τουλάχιστον 2 συμβάσεις προμηθειών  του συγκεκριμένου τύπου. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης57  
[τίθεται από την Α.Α. μόνο εάν απαιτεί πρότυπα] 
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 
συμμορφώνονται με: 
α)........................................ 58 

ή/και 
β)  ............................... 59   

                                              
54 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να 
επιβάλλουν απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και 
τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί 
να απαιτούν ειδικότερα από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, 
αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί 
να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι 
αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης.  

 Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να 
διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων),καθώς και τα μέσα απόδειξης 
του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το 
παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα τεχνικής και επαγγελματικής 
ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη 
(π.χ. τουλάχιστον ......... συναφείς παραδόσεις τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανή χωρίς να 
εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις 
ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. Πρβλ. 
και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος 
καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' 
(ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 
55 Όπως υποσημείωση ανωτέρω 

56 Οι Α.Α. μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να λαμβάνουν υπόψη στοιχεία συμβάσεων που εκτελέσθηκαν/παραδόθηκαν πριν από την 
τελευταία τριετία    

57 Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική ευχέρεια της 
Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν. 4412/2016) 

58 Πρβλ άρθρο 82 παρ. 1 ν. 4412/2016. Οι Α.Α., εφόσον απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από ανεξάρτητους 
οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες, παραπέμπουν σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας τα 
οποία βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Αναγνωρίζουν 
ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για 
ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν 
λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας. Τα πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς και να βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες και  να πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 παρ.1 του 
ν. 4412/2016.  

59 Πρβλ άρθρο 82 παρ. 2 ν. 4412/2016. Εάν οι Α.Α. απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών εκδιδομένων από ανεξάρτητους οργανισμούς 
που να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με συγκεκριμένα συστήματα ή πρότυπα όσον αφορά την 
περιβαλλοντική διαχείριση, παραπέμπουν στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της Ένωσης ή σε άλλα συστήματα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1221/2009 ή σε άλλα 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης βασιζόμενα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα που έχουν εκδοθεί από 
διαπιστευμένους οργανισμούς. Οι Α.Α. αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. 
 Όταν ο οικονομικός φορέας τεκμηριωμένα δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή δεν έχει τη δυνατότητα να τα αποκτήσει 
εντός των σχετικών προθεσμιών, για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, οι Α.Α. αποδέχονται επίσης άλλα αποδεικτικά μέσα 
μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα 
μέτρα είναι ισοδύναμα με εκείνα που απαιτούνται βάσει του εφαρμοστέου συστήματος ή του προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
Τα πιστοποιητικά  που ζητούνται από τις Α.Α. πρέπει να έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς και να βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και  να πληρούν όλες τις 
άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 παρ.2 του ν. 4412/2016 
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2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς60. 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.  
 [Μόνο για μεικτές συμβάσεις που έχουν τμήμα παροχής υπηρεσιών] Ειδικά, όσον αφορά στα 
κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα 
επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί 
φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα 
εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες61. 
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια 
που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, 
οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για 
την εκτέλεση της σύμβασης 62. 
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες 
των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 63. 
[Μόνο για συμβάσεις  προμηθειών, στις οποίες περιλαμβάνονται εργασίες τοποθέτησης και 
εγκατάστασης.] Η εκτέλεση των κάτωθι εργασιών/ καθηκόντων .............................................. 
[περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες/ καθήκοντα] γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν 
η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην 
ένωση αυτή [Η παράγραφος αυτή τίθεται κατά την κρίση της Α.Α. και με βάση το αντικείμενο της 
σύμβασης, άλλως διαγράφεται]64. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
2.2.9.1 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, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της 
προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 
4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με 
το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα…[συμπληρώνεται από την Α.Α.],, το οποίο αποτελεί 
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 
Το ΤΕΥΔ65 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 
(ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα 
της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ). 
                                              
60 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους 

προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης   
61 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.   
62 Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.   
63 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.   
64 Δυνατότητα της A.A. σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 2 ν. 4412/2016 να απαιτεί την εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων καθηκόντων 

απευθείας από τον ίδιο τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους 
συμμετέχοντες στην ένωση αυτή. Τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται. 

65 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
και την αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, 
Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις  
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[Στις περιπτώσεις όπου η προς ανάθεση σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής 
ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ για κάθε τμήμα (ή ομάδα 
τμημάτων με τα ίδια κριτήρια επιλογής). Η A.A. επισημαίνει στο σημείο αυτό την ανωτέρω 
υποχρέωση]. 
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών66 
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
(ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά 
περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 
αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1της 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.67 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 
 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα68 69 
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της 
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη 
σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201670. 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. 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 2.2.5- 2.2.6)71. 
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 των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.472. 

                                              
66  Πρβ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52 
Α’) 
67 Πρβλ. ομοίως ανωτέρω υποσημειώσεις ως προς την υπογραφή του ΕΕΕΣ. 

68 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν μόνο εκείνα 
τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 
2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας των οικονομικών φορέων, 
τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   

69        Για τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των αποδεικτικών μέσων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 
66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ. 
70 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 
71 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 
72 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους 
τους λόγους αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 
4412/2016 
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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 
ισχύουν73. 
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν 
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
για την υποβολή των δικαιολογητικών74. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του 
γνησίου της υπογραφής τους. 

 
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά75: 
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του76.. 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, 

                                              
73 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
74  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 
υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 

75 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 (βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από 

δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα 
από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 
του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον 

υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
76  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή  προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α, 
υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 
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β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 
του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του77  
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, 
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά 
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
 
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν 
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε 
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το 
Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα 
(ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων78 
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του79 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 ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού 
φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του 
πιστοποιητικού80 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου 
το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη 
ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 
2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις 
καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 
81 του ν. 4412/2016. 

                                              
77  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωση αδ’ του 
ν. 4605/2019. 
78 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 

79 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 
4605/2019. 
80  Πρβ. άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
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δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισμού. 
ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση 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.81 
Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού 
Υλικού  
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές 
απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή 
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 
2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται 
αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 
τους,82 εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο 
ισχύος. 
 
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ….............................83 . Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο 
λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την 
οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.84 
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν ............................. 85  

                                              
81 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, 
κατά περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα 
σχετικά Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 
82  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 α σημείο αδ’ 
του ν. 4605/2019. 

83 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος I του Παραρτήματος XII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού φορέα (ημεδαπού ή 
αλλοδαπού) ή/ και αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων κλπ), τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια 
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που έχει θέσει η Α.Α. στο άρθρο 2.2.5. 

84 Η καταλληλόλητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του επάρκειας 
εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 

85 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II του Παραρτήματος XII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας 
που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6. 
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Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
...............86 
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 
είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση 
και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ)προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή του 87.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση 
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη 
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η 
υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως 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.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους88 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.  

                                              
86 Εφόσον η Α.Α. έχει απαιτήσει τη συμμόρφωση των οικονομικών φορέων με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ή/και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7, τότε μόνο συμπληρώνεται η παρούσα παράγραφος, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 82 ν. 4412/2016, άλλως διαγράφεται. 

87  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 
υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.  

88 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
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Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα 
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 
αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον 
σκοπό αυτό.89 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης90  
Κριτήριο ανάθεσης91 της Σύμβασης92 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: 
Α)  βάσει τιμής93 για όλες τις ομάδες εκτός από τα είδη οπωροπωλείου και κρεοπωλείου όπου 
κριτήριο είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τις εκατό (%) , ενιαία έκπτωση για όλη την 
κατηγορία, στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την 
ημέρα παράδοσης , όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών 
του τμήματος Εμπορίου Ν Ηλείας , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην Διακήρυξη, για το σύνολο 
της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα.  
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 συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής94. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  
2.4.2.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5 είτε  

(α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε 
 (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε 

                                              
89 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ 

προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο 
90 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 
91 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 
του άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται 
από προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους 
προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν 
υπάρχουν αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις 
οποίες παρέχουν οι προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 
(ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  
92 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). 
93 Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο προϊσχύσαν 
δίκαιο (Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο 
βάσει αυτής 
94 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
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 (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση ΣΙΣΙΝΗ ΚΑΙ 
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ). 
 Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί 
εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το 
αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 της παρούσας. Η 
αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που 
αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα 
έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
 
2.4.2.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο 
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 
 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 
Προσφορά 

του ….. 
για την προμήθεια: 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΙΔΩΝ 
ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ,ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ,ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ,ΕΙΔΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» 
με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο Πηνειού  και τα ΝΠΔΔ αυτού 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών  28/12/2020i 
2.4.2.3. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς  στο 
διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον 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  ).  
Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 2.4.3  
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει 
τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.4. 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 (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς 
να καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική 
Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 2.4.5 της παρούσας . 
Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου του άρθρου 2.4.2.2.. 
2.4.2.4.  Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν 
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 3.1.1 της παρούσας. 
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 
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αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις 
απορρίπτει ως μη κανονικές.. 
2.4.2.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό 
φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 
2.4.2.7. 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. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν95: 
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/201696, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι 
προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
της διακήρυξης ( 
β) και τις υπεύθυνες δηλώσεις που αναφέρονται στην μελέτη 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.4 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά» 
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στην μελέτη  
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν97. 

2.4.5 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και 
υποβολής οικονομικών προσφορών 
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται, επί ποινή αποκλεισμού με βάση το έντυπο οικονομικής 
προσφοράς,  που περιλαμβάνεται στην παρούσα.  
Α. Τιμές 
[ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ] 
Η τιμή του προς προμήθεια υλικού [και της παρεχόμενης υπηρεσίας περίπτωση μικτής σύμβασης που 
περιλαμβάνει και υπηρεσίες] δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα. 98 
[ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ] 
Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των 
προσφερόμενων ειδών, βάσει της/των κατωτέρω τιμής/ών αναφοράς99...............[συμπληρώνεται 
αναλόγως από την Α.Α. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία] 

                                              
95 Βλ. άρθρο 93 περ. β του ν. 4412/2016 
96 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δημόσιες 
συμβάσεις κατά τα αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr  
97 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016 
98 Πρβλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Εδώ θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η σχετική 
μονάδα π.χ.  ανθρωποώρες κ.α. 
99 Στις περιπτώσεις των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016,  όταν από τα έγγραφα της 
σύμβασης προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών, τότε η οικονομική προσφορά υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ποσοστό 
έκπτωσης επί της τιμής της εκτιμώμενης αξίας του υλικού. 
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Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης100. 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ….% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ….%. 
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται ή Οι προσφερόμενες τιμές αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
οριζόμενα στο άρθρο...της παρούσας [συμπληρώνεται η αντίστοιχη εκδοχή από την Α.Α.] 
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, 
με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον 
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή101 στο 
κεφάλαιο ....του Παραρτήματος ...της παρούσας διακήρυξης.  
Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής 
που περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης. [Συμπληρώνεται μόνο εφόσον 
παρέχεται σχετική δυνατότητα στους οικονομικούς φορείς]  

2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών102   
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 
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, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 
2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 
αρχική διάρκεια. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε 
οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν 
την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του 
ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 
διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονομικοί φορείς. 
 

2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών103 
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, 2.4.4 (Περιεχόμενο φακέλου τεχνικής προσφοράς), 2.4.5. (Περιεχόμενο φακέλου 

                                              
100 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016 
101 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016 
102 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
103 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
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οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.6. (Χρόνος 
ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής 
δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,104  
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) είναι εναλλακτική προσφορά, [αν τέτοια δεν επιτρέπεται ή, αν επιτρέπεται:] η οποία δεν πληροί τις 
ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο ....................., 
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές 
[εκτός αν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής προσφοράς]. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους 
όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην 
περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. [το 
δεύτερο εδάφιο συμπληρώνεται εφόσον η περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 
(στρέβλωση ανταγωνισμού) έχει τεθεί ως λόγος αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 2.2.3.4.γ της 
παρούσας], 
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης. 
3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - 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 της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να 
συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς 
διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. 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. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της 
παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και 
ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο 
υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και 
παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η υποβολή 
μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και 
την ανάθεση της σύμβασης. 
β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού105 προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.5. Η αποσφράγιση διενεργείται 

                                              
104 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι 
οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 
υπoβλήθηκαν από αυτούς,  σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 
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 
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, 
καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται 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 και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο 
και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο 
όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα. 
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη 
των τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.  
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους 
συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό 
πρακτικό, μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες 
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της 
οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
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.  
δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου, η οποία κοινoποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μαζί με αντίγραφο των 
αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω 
σταδίων.106107. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του 
Ν.4412/2016. 
 

                                                                                                                                                                   
105 Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού ισχύουν τα οριζόμενα στο  άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 
28 του ν. 4605/19. 

 
106  Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του  άρθρου 33  του 
ν.4608/2019 
107    Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας 
αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Ειδικά, για τις 
συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, που δεν διενεργούνται με 
ηλεκτρονικά μέσα, εκδίδεται μία απόφαση, κατά τα ανωτέρω, ανεξαρτήτως του κριτηρίου ανάθεσης. (παρ. 4 του 
άρθρου 100, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.18 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)    
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Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή108 απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 
της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 
προσφορές109. [συμπληρώνεται στην περίπτωση που η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά κρίνεται μόνο βάσει τιμής]   
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική 
βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται110 : [η Α.Α. επιλέγει η 
ανάθεση να γίνει είτε στην προσφορά με την μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς είτε στην 
προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή, ανάλογα με την βαρύτητα του κάθε κριτηρίου, όπως αυτή προκύπτει 
από την ποσοστιαία αναλογία μεταξύ τους]. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια τιμή [ή την 
ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, συμπληρώνεται αναλόγως από την Α.Α.], η αναθέτουσα αρχή 
επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες 
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των 
οικονομικών φορέων. [συμπληρώνεται στην περίπτωση που η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά δεν κρίνεται μόνο βάσει τιμής]   

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης111 - Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης 

 
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών 112 από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα 
νομιμοποίησης113 και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 
του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. 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 - 2.2.8  αυτής. Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να 
γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία 
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
για την υποβολή των δικαιολογητικών114. 

2. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του 
παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας 
υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει 
                                              

108 Βλ. άρθρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
109 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
110 Βλ. άρθρο 90 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016 
111 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από τις παρ.19, 20, 21, 22 και 23 του άρθρου 107 του 
Ν.4497/2017 
112 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 12, περ. α του 
ν.4605/2019    
113 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017. 
114  Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 43 παρ. 
7, περ. α, υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019.,  
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αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία 
υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών 
από τις αρμόδιες αρχές115 
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν 
το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.116 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου , έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου ,από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση επαγγελματικής του 
δραστηριότητας, καθώς και για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 6.Γ1 της παρούσας  

 Υπεύθυνη Δήλωση  του Ν.1599/1986, ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού , 
σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 

 Υπεύθυνη δήλωση  του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλωθεί όλους τους Οργανισμούς Κοινωνικής 
Ασφάλισης , κύριας και επικουρικής , στους οποίους υποχρεούνται να καταβάλλει εισφορές τόσο 
για τον εργοδότη όσο και για το απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό. 

 Πιστοποιητικά όλων των Οργανισμών κοινωνικών Ασφάλισης (Ασφαλιστικές Ενημερότητες) τόσο 
για τον ίδιο όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό , από τα οποία να προκύπτουν 
ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν την καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους Οργανισμούς τόσο κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού , όσο και κατά την υποβολή τους. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται 
να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά 
αυτά είναι σε ισχύ ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών αφενός , και 
κατά την ημερομηνία υποβολής τους, αφετέρου. 

 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή , από το οποίο να προκύπτει ότι 
είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις (Φορολογική Ενημερότητα) , το οποίο 
χρειάζεται να είναι σε ισχύ ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών , αφενός  
, και κατά την ημερομηνία υποβολής τους αφετέρου. 

 Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν πράξεις επιβολής προστίμου που ενδεχομένως 
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δυο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του 
παραπάνω Πιστοποιητικού , αυτό αντικαθίσταται από Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου 
– διαχειριστή του Οικονομικού Φορέα χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με 
την έκδοση του πιστοποιητικού. 

 Πιστοποιητικό του αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελεί υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση , πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης 
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή 
υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου , με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ’αυτό και 
το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή ,έκδοσης 
τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου. 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας υπηρεσίας  ‘η διαπιστευμένου φορέα (Ε.Φ.Ε.Τ.) , που ν αναφέρεται στον 
Ευρωπαϊκό Κώδικα Τροφίμων  και να διασφαλίζει την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων. 

 Πιστοποιητικό , παρεχόμενο από κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς (Συστημάτων Διαχείρισης της 
Ασφάλειας των Τροφίμων ) το οποίο θα ενσωματώνει τια απαιτήσεις του HACCP, σύμφωνα με την 
ισχύουσα Νομοθεσία και τα Διεθνή Πρότυπα. 

 Αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας κατ’ελάχιστο  δυο (2) κατάλληλων μεταφορικών μέσων για την 
μεταφορά των προς προμήθεια ειδών , από τον τρόπο παρασκευής στον τόπο παράδοσης και 

                                              
115  Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 
4605/2019. 
116  Πρβλ. ομοίως ως ανωτέρω, άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 
12 περ. β’ του ν. 4605/2019. 
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βεβαιώσεις αρμόδιας υπηρεσίας ότι τα αυτοκίνητα –οχήματα αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις 
ασφαλούς μεταφοράς και υγιεινής των τροφίμων. 

 Αποδεικτικά έγγραφα σύναψης σύμβασης και επιτυχούς εκτέλεσης (αντίγραφο σύμβασης και 
βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης) , τουλάχιστον μιας (1) προμήθειας ή υπηρεσίας μαζικής εστίασης 
παρόμοιου είδους και μεγέθους-Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ.9.1 
της παρούσας. 

Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμη εκπροσώπησης του 
οικονομικού φορέα. 
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

 

Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω 
διαδικασίας, εάν: 
i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  
το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 
έως 2.2.8 (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 του117.  
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 τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 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 ανωτέρω118 και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη 
ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 
Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί 
να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα 
κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  ποσοστό ……..119 στην περίπτωση της μεγαλύτερης 
ποσότητας και ποσοστό …….120 στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους 
της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή 
από τον προσωρινό ανάδοχο [συμπληρώνεται κατά περίπτωση με βάση την επιλογή της Α.Α.]. 
                                              

117 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 
118  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 
4605/2019. 
119 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 
ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω 
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. (παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016) 
120 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016) 
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Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα  που 
δεν έχει αποκλειστεί οριστικά121, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, 
όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει.  Κατά της ανωτέρω απόφασης 
χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 
δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα 
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον 
συντρέξουν σωρευτικά τα εξής122: 
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 παραγράφου 2 του άρθρου 127, 
β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 
 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, 
θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες123 από την κοινοποίηση 
της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  
 

 3.4 Ενστάσεις 124 
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 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 αρχής125. 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. 
Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή 

                                              
121  Πρβ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 
4605/2019. 

 
122    Άρθρο 105 παρ.3 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 26 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 και 
από την παρ.13γ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019 
123 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ.  27 του ν. 4497/2017 και από 
την παρ.20 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019. 
124   Άρθρο 127 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από τις παρ. 30, 31, 32 και 33 του άρθρου 107 του 
Ν.4497/2017 
125 Πρβλ άρθρο 100 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
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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 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 
4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται126. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και  
επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή.  
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 της προηγούμενης παραγράφου, 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. 
Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από 
γενική διάταξη ενδικοφανης 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 Διαδικασίας 
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά 
από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή 
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του 
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά 
της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η 
παράλειψη.  
4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  
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. Στην 
περίπτωση που η αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ, δεν απαιτείται 
εγγύηση καλής εκτέλεσης (τρίτο εδ. της παρ.1.β του άρθρου72 του Ν.4412/2016) 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό 
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης ή [συμπληρώνεται εφόσον επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα 
άλλως γίνεται παραπομπή στο άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016:] Το περιεχόμενό της είναι 
σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα... της Διακήρυξης [συμπληρώνεται 
από την Α.Α.] 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, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 127 
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, 

                                              
126 άρθρο 19 Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β') 

127 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.  
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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 και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους [ή στην 
περίπτωση που τα υλικά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται τμηματικά : αποδεσμεύονται 
τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών  που 
παραλήφθηκε οριστικά] μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της 
σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά 
την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
[Στο σημείο αυτό αναφέρονται όλοι οι ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης κατ' εφαρμογή του 
άρθρου 130 του ν. 4412/2016………………………………………………… όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 22 του Ν. 4496/17 (έναρξη της διαδικασίας σύναψης των οποίων, σύμφωνα με τα 
άρθρα 61 και 120 του ν. 4412/2016, λαμβάνει χώρα μετά την 1η.1.2018)128] 

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.  
Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης της σύμβασης των πιο κάτω τμημάτων της σύμβασης/των 
πιο κάτω υπηρεσιών-καθηκόντων ......[ το εδάφιο β΄ συμπληρώνεται μόνον στη περίπτωση 
συμβάσεων προμηθειών, για τις οποίες απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης ή εγκατάστασης, 
παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων και για τις οποίες υπάρχει  επιφύλαξη, σύμφωνα με τις 
τυχόν απαιτήσεις της διακήρυξης για την εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων καθηκόντων απευθείας 
από τον ίδιο τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, 
όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4412/2016, από έναν από τους συμμετέχοντες 
στην ένωση αυτή, κατά το άρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4412/2016] 
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 
                                              
128 Οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν και άλλους ειδικούς όρους σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται 

με το αντικείμενο της σύμβασης. Οι εν λόγω όροι μπορούν να περιλαμβάνουν οικονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές παραμέτρους ή 
παραμέτρους που αφορούν την καινοτομία και την απασχόληση. Οι κοινωνικές παράμετροι αφορούν κυρίως: α) την απασχόληση 
εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216), β) 
τη διευκόλυνση της κοινωνικής ή/και εργασιακής ένταξης ατόμων που προέρχονται από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, γ) την 
καταπολέμηση των διακρίσεων ή/και δ) την προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών (άρθρο 130 παρ. 2 και 3 ν. 4412/2016) 
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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.129. 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. [σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις 
ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκεια-τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, προβλέπονται στο σημείο 
αυτό όροι σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις αντικατάστασής του] 
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 2.2.9.2 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.  
4.4.4. [Στο σημείο αυτό αναφέρεται η τυχόν δυνατότητα πληρωμής απευθείας του υπεργολάβου με 
παραπομπή στο αντίστοιχο άρθρο πληρωμής  στο οποίο θα πρέπει να καθορίζονται τα ειδικότερα 
μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο να εγείρει αντιρρήσεις ως προς 
αδικαιολόγητες πληρωμές, καθώς και οι ειδικότερες ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο 
πληρωμής]............................................................. 130 

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 του αρμοδίου οργάνου 131 132 
[Στο σημείο αυτό αναφέρονται οι σχετικές ρήτρες τροποποιήσεων ή προαιρέσεων της σύμβασης, 
καθώς και οι όροι υπό τους οποίους μπορούν αυτές να ενεργοποιηθούν, ενδεχόμενα με 
παραπομπή σε άλλο περιγραφικό έγγραφο της σύμβασης] 

                                              
129 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 

130 Οι Α.Α. μπορούν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύμβασης ότι, κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου και, εφόσον η φύση της 
σύμβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή καταβάλλει απευθείας στον υπεργολάβο την αμοιβή του για την εκτέλεση προμήθειας, 
δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, στα έγγραφα της σύμβασης καθορίζονται τα ειδικότερα μέτρα 
ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο να εγείρει αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες πληρωμές, καθώς και οι ρυθμίσεις 
που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή δεν αίρεται η ευθύνη του κύριου αναδόχου. Η παρ. 3 συμπληρώνεται 
αναλόγως, εάν η Α.Α. προβλέψει την απευθείας πληρωμή του υπεργολάβου, άλλως διαγράφεται.  

131 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016 
132 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον πρόκειται για 

σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή 
προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας της 
τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και 
τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να 
μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ Ν. 4412/2016). 
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4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης133  
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του 
ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση 
του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
 
 
5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  
α) Θα γίνεται σε μηνιαία βάση τμηματικά με βάση τα παραδοθέντα προιόντα 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών 
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. [η Α.Α. δύναται να αναφέρει συγκεκριμένα 
δικαιολογητικά στο σημείο αυτό, πρβλ. παρ. 6 του ως άνω άρθρου] 
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: [αναφέρονται από την Α.Α. κατά περίπτωση οι νόμιμες κρατήσεις].  
α) Κράτηση 0,07% 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 επιβάλλεται134   
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. 4412/2016135 
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών επιβάλλεται (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 
969/22.03.2017 τεύχος Β').)  
δ) ……………………………………… 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ….% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ….%. 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας …..% επί του καθαρού ποσού.[συμπληρώνεται από την Α.Α.] 

                                              
133 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
134  Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 
4605/2019. 
135 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 
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5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος136  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα 
που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου, 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 .....της 
παρούσας [η παράγραφος αυτή συμπληρώνεται κατά περίπτωση από την Α.Α. με βάση τους 
ειδικούς όρους εκτέλεσης της σύμβασης και παραπομπή στα αντίστοιχα άρθρα της διακήρυξης ή 
του Παραρτήματος ......αυτής] 
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 
σύμβαση. 
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση 
του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο 
είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με 
κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία 
λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης 
του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από 
την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο 
υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός 
του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 
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 πρόστιμο137 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. 
Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω 
πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που 
υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του 
συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. 
[η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το 
ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση 

                                              
136 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016 
137 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016 
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κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν 
καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε 
όλα τα μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων138   
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), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των 
συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα 
που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της 
κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της 
προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως 
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ 
της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) 
ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης 
αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της 
απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από 
το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα 
προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 
 
 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής 
στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016139. 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. 
 
6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με την αρ 15/2020 μελέτη 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού 
χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα 
υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι 
ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών 
ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

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

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των 
υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε 
(5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

                                              
138 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 37 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 

 
139   Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019. 
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Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην 
υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία 
προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος 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.4412/16140  σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα....της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). 
Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και 
εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με 
τον/τους ακόλουθο/ους τρόπο/ους:......... [επιλέγεται από την Α.Α. με βάση το αντικείμενο της 
προμήθειας λχ μακροσκοπικός έλεγχος –χημική ή μηχανική εξέταση – πρακτική δοκιμασία κλπ]. 
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) 
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 
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 υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: .... 
[η Α.Α. θα πρέπει να καθορίσει τα σχετικά με το χρόνο παραλαβής, παραπέμποντας στο σχετικό 
Παράρτημα ή άλλο περιγραφικό έγγραφο της σύμβασης ] 
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από 
την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς 
τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από 
την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την 
απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα 
βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

                                              
140 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “ Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας 
συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της 
σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή 
αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης 
των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες”  
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Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο 
από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και 
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης 
δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων 
και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.141 
6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου 

στο εξωτερικό 
[Συμπληρώνονται από την Α.Α. με βάση το αντικείμενο της προμήθειας και τις απαιτήσεις του 
Παραρτήματος ...της παρούσας σύμφωνα με τα άρθρα 210 έως 212 του ν. 4412/2016] 

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 
6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους 
της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
6.4.2. 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. 
6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 

παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
 

 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   279/2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 
 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠ. ΜΑΡΙΝΟΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 

                                              
i  Σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας. 

                                              
141 Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ 
Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), η οποία δεν έχει καταργηθεί. 
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