
 

 

 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ: 27.12.2016  
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ   Αριθμός Διακήρυξης: 1191 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ                                                                                            Αριθ.Πρωτ.:   43882                         
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
28100 – ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
Πληρ: Παγώνης Διονύσιος 
Τηλ: 26713-60156  
Fax: 26710-22572  
e-mail: prom@kefallonia.gov.gr 

 
Κωδικοί CΡV : CPV: 39830000-9(Προϊόντα Καθαρισμού) 
  

 

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών – 
χορηγητών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ.» συνολικού προϋπολογισμού 
94.591,33 € ευρώ με Φ.Π.Α. 24% και 76.283,33€ χωρίς ΦΠΑ 24% . 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1)Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/Α/2006) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
 

2)Τις διατάξεις του Νόμου3548/07(ΦΕΚ 68 Α/20.03.2007: Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 

δημοσίου στον Νομαρχιακό και τοπικό τύπου και άλλες διατάξεις. . 

3)Τις διατάξεις του Νόμου 4013/2011(ΦΕΚ 204/Α΄΄) « Σύσταση Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 

4)Τις διατάξεις του Νόμου 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α)»Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών Δημοσίων 

συμβάσεων και άλλες διατάξεις» 

5)Την Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). 

6)Τον Νόμο 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.03.2014 « Διοικητικές Απλουστεύσεις –Καταργήσεις Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων ….». 

7)Τον Νόμο 4281/2014 (ΦΕΚ 160
Α

΄/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας 
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8)Το Νόμο 4412/2016( ΦΕΚ 147/Α/2016) « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών»    

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

9)Την πρόβλεψη για διάθεση πίστωσης από τον  Κ.Α.Ε. 10.6635, στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του  
οικονομικού έτους 2017  του Νομικού Προσώπου«ΟΚΑΠ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ». 

  
10)Την πρόβλεψη για διάθεση πίστωσης από τον  Κ.Α.Ε. 10.6634, στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του  
οικονομικού έτους 2017  του Νομικού Προσώπου «Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου» 
 
11)Την πρόβλεψη για διάθεση πίστωσης από τον  Κ.Α.Ε. 10.6634, στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του  
οικονομικού έτους 2017  του Νομικού Προσώπου «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο» 
 
12)Την πρόβλεψη για διάθεση πίστωσης από τον  Κ.Α.Ε. 10.6634, στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του  
οικονομικού έτους 2017  του Νομικού Προσώπου «Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.» 
 
13)Την πρόβλεψη για διάθεση πίστωσης από τους  Κ.Α.Ε. 10.6634 20.6634, στον υπό κατάρτιση 
προϋπολογισμό του  οικονομικού έτους 2017  του Δήμου Κεφαλλονιάς 
 
14) Την  αριθ. 415/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς για την έγκριση της 
μελέτης και  τον καθορισμό τρόπου διενέργειας της προμήθειας μέσω ηλεκτρονικού ανοικτού 
μειοδοτικού διαγωνισμού 
 
15) Την αριθ. 340/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κεφαλλονιάς  με την οποία 
εγκρίθηκαν και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού 
 
 
 

  
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

Ηλεκτρονικό ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτών – 

χορηγητών για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ.» συνολικού 

προϋπολογισμού 94.591,33 € ευρώ με Φ.Π.Α. 24% και 76.283,33€ χωρίς ΦΠΑ 24%, με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με τις 

διατάξεις  του άρθρου 86 του Ν.4412/2016. 

 

Ο Δήμος και κάθε ένα από τα  αναφερόμενα στην παρούσα ,Νομικά του Πρόσωπα δεν 

υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ειδών που αναγράφονται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά  είτε για μία ομάδα είτε  για 

περισσότερες ομάδες είτε και για το σύνολο των ομάδων, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα 

ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό 

της κάθε ομάδας. 
 
 
Ο διαγωνισμός θα έχει ως κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 86 του Ν.4412/2016 

 
 
 
 

 

2 

16PROC005642770 2016-12-27

ΑΔΑ: 683ΠΩΕ5-Θ22



 

 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: 

α) Η Διακήρυξη Δημοπρασίας  

β) Η 32/2016 ενιαία μελέτη  

γ) Η Οικονομική Προσφορά 
 
 

1.1 Στοιχεία αναθέτουσας αρχής 
 
Η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό της ως άνω προμήθειας είναι ο Δήμος ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ που έχει 

τα εξής στοιχεία: 

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

 Α.Φ.Μ.: 997627133 

      Δ.Ο.Υ.: AΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Τ.Κ. 28100 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:26713-60156   

Αρμόδιος Υπάλληλος:Παγώνης Διονύσιος  

   e-mail: prom@kefallonia.gov.gr 

 

1.2 Τόπος– Χρόνος διενέργειας  του διαγωνισμού 
    

Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού   Συστήματος 
 

Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακή πύλης www.promitheus.gov.gr 

του Συστήματος ύστερα από κανονική προθεσμία των προβλεπόμενων ημερών (ελάχιστη προθεσμία 22 

ημέρες από  την ημέρα δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 121  περιπ. α) Παράγραφος 1 του 

Ν.4412/2016)      
      

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΠΥΛΗ ΤΟΥ    

  ΚΗΜΔΗΣ    
      

Διαδικτυακή πύλη      

www.promitheus.gov.gr 29/12/2016 27/12/2016  13/01/2016 19/01/2017 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.    
Ώρα 07:00π.μ. Ώρα 10:00πμ     

      

 

Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας  δεν  υπάρχει  δυνατότητα 
 

υποβολήςπροσφοράς στο σύστημα. 
 

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

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
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παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

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

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

Αντικείμενο της Προμήθειας είναι η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ., συνολικού 
προϋπολογισμού 94.591,33 € ευρώ με Φ.Π.Α. 24% και 76.283,33€ χωρίς ΦΠΑ 24%. 

Οι ενδεικτικές τιμές του προϋπολογισμού έχουν διαμορφωθεί  σύμφωνα με την προηγούμενη εμπειρία του    
Δήμου(περσινός διαγωνισμός) και κατόπιν έρευνας  
Αναλυτικότερα η προμήθεια χωρίζεται στις κάτωθι αναφερόμενες πέντε(5) ομάδες και τα υπό προμήθεια είδη 
είναι: 

 

ΟΜΑΔΑ Α  ( Δήμος  Κεφαλλονιάς) 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΧΛΩΡΙΝΗ 4ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ. 350 2,60 910,00 

2 ΥΓΡΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 4 
ΛΙΤΡΩΝ 

ΤΕΜ. 350 5,00 1.750,00 

3 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 40ΑΔΑ ΤΕΜ. 450 8,60 3.870,00 

4 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 12ΑΔΑ 

ΤΕΜ. 50 9,30 465,00 

5 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΤΕΜ. 40 1,60 64,00 

6 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΤΕΜ 20 4,70 94,00 

7 ΣΚΟΥΠΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΕΜ. 30 1,30 39,00 

8 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ  
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 60x90 

ΚΙΛΑ 4.000 1,65 6.600,00 

9 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ  
ΡΟΛΑΚΙΑ  20 ΤΕΜ 48x50 

ΤΕΜ. 4.000 0,36 1.440,00 

10 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
70Χ120 

ΚΙΛΑ 4,000 1,65 6.600,00 

11 ΥΓΡΟ ΧΕΡΙΩΝ 4 ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ. 50 3,20 160,00 

12 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ. 50 3,95 197,50 

13 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1KG ΤΕΜ. 400 1,60 640,00 

14 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΣΚΟΥΠΑΣ 
ΜΕΤΑΛΙΚΑ 

ΤΕΜ. 80 0,75 60,00 

15 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΝΕΡΟΥ(50άδα) 

ΤΕΜ. 20 0,65 13,00 

16 ΣΚΟΥΠΕΣ ΨΑΘΙΝΕΣ ΤΕΜ. 20 3,70 74,00 

17 ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΑΠΟΡ. ΤΕΜ. 30 2,60 78,00 

18 ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΕΜ. 20 3,00 60,00 

19 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤ 350 ml ΤΕΜ. 50 0,92 46,00 

20 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  ΚΟΥΤ 
100ΤΕΜ 

ΤΕΜ. 20 4,00 80,00 

21 ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ ΤΕΜ 
500ml 

ΤΕΜ. 300 0,50 150,00 

22 ΚΟΥΒΑΣ με στίφτη ΤΕΜ. 30 2,50 75,00 

    Άθροισμα 
δαπάνης 

23.465,50 

    ΦΠΑ 24% 5.631,72 

    Απαιτούμενη 
Πίστωση 

29.097,22 
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ΟΜΑΔΑ B. ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ο.Κ.Α.Π. 
(Α παιδικός σταθμός Αργοστολίου ) 

 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔ
Α 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ (100 ΜΈΤΡΩΝΧ30CM) TEM 11 5,80 63,80 

2 ANTIKOΛΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 
15χ38εκ. 

ΤΕΜ 11 2,35 25,85 

3 Απολυμαντικό Υγρό καθαρισμού(spray750ml) ΤΕΜ. 22 2,85 62,70 

4 ΑΠΟΡ/ΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ Σκόνη 3 
κιλών 

ΤΕΜ. 22 8,35 183,70 

5 ΑΠΟΡ/ΚΟ ΡΟΥΧΩΝ ΣΚΟΝΗ(πλ.χέρι)  ΤΕΜ. 11 1,45 15,95 

6 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 1 lt Τεμ. 55 3,05 167,75 

7 Αποφρακτικο σωληνωσεων κουζίνας (φακ) ΤΕΜ 22 0,75 16,50 

8 ΒΑΜΒΑΚΙ ΤΕΜ 15 0,95 14,25 

9 ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ(ΠΙΓΚΑΛ) ΜΠΑΝΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΕΜ 7 2,05 14,35 

10 ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΧ(βαμβακ.επένδυση)-ΖΕΥΓΗ ΤΕΜ. 22 2,00 44,00 

11 ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΧ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (100 τεμ) ΤΕΜ 44 4,00 176,00 

12 Γκαζάκι Ανταλλακτικό CV470 PLUS TEM 22 4,45 97,90 

13 Εντομοαπωθητικό(ταμπλέτες) των 30 τεμ. ΤΕΜ 5 4,15 20,75 

14 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ(Spray) ΤΕΜ. 44 2,70 118,80 

15 Καλαθάκι Απορριμάτων Μπάνιου(πλαστικά) ΤΕΜ 5 7,00 35,00 

16 Κοντάρι σκούπας ΤΕΜ 5 2,90 14,50 

17 Υγρό καθαρισμού χεριών(των 500ml) ΤΕΜ 88 1,50 132,00 

18 Λιποδιαλύτης υγρό(spray των 750 μλ) ΤΕΜ 22 3,00 66,00 

19 Μαλακτικό Πλυντ.Ρούχων(των 750 ml) ΤΕΜ 22 3,20 70,40 

20 Μανταλάκια πλαστικά(των 24 τεμ.) ΤΕΜ  10 0,95 9,5 

21 Μεμβράνη τροφίμων(ρολό 150 μέτρων) ΤΕΜ. 11 6,30 69,30 

22 Μωρομάντηλα   (των 64 τεμ) ΤΕΜ 110 2,30 253,00 

23 Πιάτα πλαστικά μιας χρήσης(των 50 τεμ.) ΤΕΜ 3 1,35 4,05 

24 Ποτήρια πλαστικά μιας χρήσης(των 50 τεμ0 ΤΕΜ 3 1,05 3,15 

25 Σακούλες τροφίμων ψυγείου(30χ43) των 24 τεμ. ΤΕΜ. 33 0,85 28,05 

26 Σακούλες απορρ/ων WC 46Χ56(δεκάδα) ΤΕΜ 66 0,90 59,40 

27 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΓΙΓΑΣ(ΔΕΚΑΔΑ) ΤΕΜ 44 3,40 149,60 

28 ΣΚΟΥΠΑ ΕΣΩΤ.& ΕΞΩΤ.ΧΩΡΟΥ ΤΕΜ 5 4,25 21,25 

29 Σπογγοπετσέτες 20χ26 εκ. ΤΕΜ 33 0,65 21,45 

30 Σφουγγαράκι σκευών κουζίνας(νικέλινο) ΤΕΜ. 33 0,95 31,35 

31 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ(11Χ7) ΤΕΜ. 33 0,45 14,85 

32 Σφουγγαρίστρα 
Επαγγ/κή(400γραμ)ανταλλακτικό 

ΤΕΜ 5 3,95 19,75 

33 Υγρό Απορ/κό Επαγγ/κού Πλυντ.πιάτων 10 lt TEM 7 16,50 115,50 

34 ΥΓΡΟ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΠΠ/ΚΟΥ 
ΠΛΥΝΤ.ΠΙΑΤΩΝ(5lt) 

TEM 7 16,50 115,50 

35 YΓΡΟ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ(750 ml) TEM 33 1,65 54,45 

36 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ 750ml(spray) TEM 33 2,70 89,10 

37 ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ ΤΕΜ 11 0,50 5,50 
38 ΦΑΡΑΣΙ ΤΕΜ 2 0,80 1,60 

39 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ των 800γραμμ. ΤΕΜ 176 1,85 325,60 

40 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ(ρολλά 100-120 γραμμ.) ΤΕΜ 1760 0,35 616,00 

41 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 33Χ33 ,πακ.100 τεμ. ΤΕΜ. 220 0,50 110,00 
42 ΧΛΩΡΙO ΠΑΧΥPΕΥΣΤO 2 lt TEM 33 3,00 99,00 

43 ΧΛΩΡΙΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟ 2LT TEM 55 1,30 71,50 

44 ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡ/ΚΟ ΔΑΠΕΔΩΝ 2 lt TEM 88 2,50 220,00 

45 Σακούλες απορριμάτων μεσαίες (52χ75) ΤΕΜ. 44 1,75 77,00 

    Άθροισμα 
δαπάνης  

3.924,45 

    ΦΠΑ 24% 941,87 

    Απαιτούμενη 
Πίστωση 

4.866,32 
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( Β παιδικός σταθμός Αργοστολίου ) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔ
Α 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ (100 ΜΈΤΡΩΝΧ30CM) TEM 44 5,80 255,20 
2 ANTIKOΛΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 15χ38εκ. ΤΕΜ 11 2,35 25,85 
3 ΑΠΟΡ/ΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ Σκόνη 3 κιλών ΤΕΜ. 33 8,35 275,55 
4 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 1 lt Τεμ. 44 3,05 134,20 
5 ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΧ(βαμβακ.επένδυση)-ΖΕΥΓΗ ΤΕΜ. 44 2,00 88,00 
6 ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΧ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (100 τεμ) ΤΕΜ 22 4,00 88,00 
7 Γκαζάκι Ανταλλακτικό C206 TEM 11 1,90 20,90 
8 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ(Spray) ΤΕΜ. 11 2,70 29,70 
9 ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡ/ΚΟ ΔΑΠΕΔΩΝ 2 lt ΤΕΜ 44 2,50 110,00 
10 Κοντάρι σκούπας ΤΕΜ 5 2,90 14,50 
11 Υγρό καθαρισμού χεριών(των 500ml) ΤΕΜ 88 1,50 132,00 
12 Λιποδιαλύτης υγρό(spray των 750 ml) ΤΕΜ 11 3,00 33,00 
13 Μαλακτικό Πλυντ.Ρούχων(των 750 ml) ΤΕΜ 44 3,20 140,80 
14 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝΜΕΣΑΙΕΣ(52Χ75) ΤΕΜ  55 1,75 96,25 
15 Μεμβράνη τροφίμων(ρολό 150 μέτρων) ΤΕΜ. 22 6,30 138,60 
16 Μωρομάντηλα   (των 64 τεμ) ΤΕΜ 242 2,30 556,60 
17 Πιάτα πλαστικά μιας χρήσης(των 50 τεμ.) ΤΕΜ 3 1,35 4,05 
18 Ποτήρια πλαστικά μιας χρήσης(των 50 τεμ0 ΤΕΜ 3 1,05 3,15 
19 Σακούλες τροφίμων ψυγείου(30χ43) των 24 τεμ. ΤΕΜ. 110 0,85 93,50 
20 Σακούλες απορρ/ων WC 46Χ56(δεκάδα) ΤΕΜ 66 0,90 59,40 
21 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΓΙΓΑΣ(ΔΕΚΑΔΑ) ΤΕΜ 55 4,25 233,75 
22 ΣΚΟΥΠΑ ΕΣΩΤ.& ΕΞΩΤ.ΧΩΡΟΥ ΤΕΜ 6 4,25 25,50 
23 Σπογγοπετσέτες 20χ26 εκ. ΤΕΜ 55 0,65 35,75 
24 Σφουγγαράκι σκευών κουζίνας(νικέλινο) ΤΕΜ. 11 0,95 10,45 
25 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ(11Χ7) ΤΕΜ. 44 0,45 19,80 
26 Σφουγγαρίστρα Επαγγ/κή(400γραμ)ανταλλακτικό ΤΕΜ 5 3,95 19,75 
27 Υγρό Απορ/κό Επαγγ/κού Πλυντ.πιάτων 10 lt TEM 7 16,50 115,50 
28 ΥΓΡΟ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΠΠ/ΚΟΥ ΠΛΥΝΤ.ΠΙΑΤΩΝ(10lt) TEM 7 16,50 115,50 
29 YΓΡΟ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ (750 ml) TEM 44 1,65 72,60 
30 ΥΓΡΟ ΚΑΘAΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ 750ml(spray) TEM 22 2,70 59,40 
31 ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ ΤΕΜ 11 0,50 5,50 
32 ΦΑΡΑΣΙ ΤΕΜ 6 0,80 4,80 
33 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ των 800γραμμ. ΤΕΜ 110 1,85 38,50 
34 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ(ρολλά 100-120 γραμμ.) ΤΕΜ 1100 0,35 385,00 
35 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 33Χ33 ,πακ.100 τεμ. ΤΕΜ. 132 0,50 66,00 
36 ΧΛΩΡΙO ΠΑΧΥPΕΥΣΤO 2 lt TEM 88 3,00 264,00 
    Άθροισμα 

δαπάνης  
3.771,05 

    ΦΠΑ 24% 905,05 
    Απαιτούμενη 

Πίστωση 
4676,10 
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( παιδικός σταθμός Ελειού  Πρόννων ΤΑ ΖΟΥΖΟΥΝΙΑ  ) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ-ΖΕΥΓΗ ΤΕΜ. 1 2,00 2,00 

2 ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΓΡΟΥ  ΤΕΜ. 1 5,10 5,10 

3 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡ/ΩΝ ΓΙΓΑΣ(90Χ120)ΔΕΚΑΔΑ ΤΕΜ. 22 3,4 74,80 

4 Υγρο απολυμαντικο wc(τύπου παπί) ΤΕΜ. 22 2,80 61,60 

5 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 1 lt ΤΕΜ. 10 3,05 30,50 

6 ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ  ΤΕΜ. 1 4,90 4,90 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΧ(βαμβακ.επένδυση)-ΖΕΥΓΗ ΤΕΜ. 7 2,00 14,00 

8 ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΧ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (100 τεμ) ΤΕΜ. 2 4,00 8,00 

9 Κοντάρι σκούπας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΕΜ 3 2,8 8,40 

10 Υγρό καθαρισμού χεριών(των 500ml) ΤΕΜ. 8 1,50 12,00 

11 Σακούλες απορρ/ων WC 46Χ56(δεκάδα) ΤΕΜ. 55 0,90 49,50 

12 ΣΚΟΥΠΑ ΕΣΩΤ.& ΕΞΩΤ.ΧΩΡΟΥ ΤΕΜ. 2 4,25 8,50 

13 Σπογγοπετσέτες 20χ26 εκ. ΚΙΛ 22 0,65 14,30 

14 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ(11Χ7) ΤΕΜ. 4 0,45 1,80 

15 Σφουγγαρίστρα (150γραμ)ανταλλακτικό ΤΕΜ. 4 2,00 8,00 

16 YΓΡΟ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝΤΖΑΜΙΩΝ(750 
ml) 

ΤΕΜ. 2 1,65 3,30 

17 ΦΑΡΑΣΙ ΤΕΜ 1 0,80 0,80 

18 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ των 800γραμμ. ΤΕΜ 24 1,85 44,40 

19 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ(ρολλά 100-120 γραμμ.) ΤΕΜ 320 0,35 112,00 

20 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 33Χ33 ,πακ.100 τεμ. ΤΕΜ 36 0,50 18,00 

21 ΧΛΩΡΙO ΠΑΧΥPΕΥΣΤO 750ml ΤΕΜ 40 1,30 52,00 

22 ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡ/ΚΟ ΔΑΠΕΔΩΝ 2 lt ΤΕΜ 5 2,50 12,50 

23 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡ/ΩΝ WC ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ 5 lt 1 1 7.50 7,50 

    Άθροισμα 
δαπάνης  

553,90 

    ΦΠΑ 24% 132,94 

    Απαιτούμενη 
Πίστωση 

686,84 
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(  παιδικός σταθμός Ληξουρίου ΣΤΕΛΑ  ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ ) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ (100 ΜΈΤΡΩΝΧ30CM) TEM 11 5,80 63,80 

2 ANTIKOΛΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 15χ38εκ. ΤΕΜ 11 2,35 25,85 

3 ΑΠΟΡ/ΚΟ ΡΟΥΧΩΝ Σκόνη (πλύσιμο ΄χερι) ΤΕΜ. 22 1,40 30,80 

4 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 1 lt Τεμ. 22 3,05 67,10 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΧ(βαμβακ.επένδυση)-ΖΕΥΓΗ ΤΕΜ. 44 2,00 88,00 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΧ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (100 τεμ) ΤΕΜ 22 4,00 88,00 

7 Γκαζάκι Ανταλλακτικό C206 TEM 33 1,90 62,70 

8 ΧΛΩΡΙΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟ 2LT TEM 55 1,30 71,50 

9 ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡ/ΚΟ ΔΑΠΕΔΩΝ 2 lt ΤΕΜ 44 2,50 110,00 

10 Κοντάρι σκούπας ΤΕΜ 2 2,90 5,80 

11 Υγρό καθαρισμού χεριών(των 500ml) ΤΕΜ 88 1,50 132,00 

12 Υγρό απολυμαντικό χεριών ΤΕΜ 33 3,45 113,85 

13 Μαλακτικό Πλυντ.Ρούχων(των 750 ml) ΤΕΜ 11 3,20 35,20 

14 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝΜΕΣΑΙΕΣ(52Χ75) ΤΕΜ  55 1,75 96,25 

15 Σακούλες τροφίμων ψυγείου(30χ43) των 24 τεμ. ΤΕΜ. 33 0,85 28,05 

16 Σακούλες απορρ/ων WC 46Χ56(δεκάδα) ΤΕΜ 55 0,90 49,50 

17 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΓΙΓΑΣ(ΔΕΚΑΔΑ) ΤΕΜ 55 3,40 187,00 

18 ΣΚΟΥΠΑ ΕΣΩΤ.& ΕΞΩΤ.ΧΩΡΟΥ ΤΕΜ 2 4,25 8,50 

19 Σπογγοπετσέτες 20χ26 εκ. ΤΕΜ 88 0,65 57,20 

20 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ(11Χ7) ΤΕΜ. 110 0,45 49,50 

21 Σφουγγαρίστρα Επαγγ/κή(400γραμ)ανταλλακτικό ΤΕΜ 1 3,95 3,95 

22 YΓΡΟ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ (750 ml) TEM 22 1,65 36,30 

23 ΥΓΡΟ ΚΑΘAΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ 750ml(spray) TEM 22 2,70 59,40 

24 ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ ΤΕΜ 55 0,50 27,50 

25 ΦΑΡΑΣΙ ΤΕΜ 1 0,80 0,80 

26 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ των 800γραμμ. ΤΕΜ 55 1,85 101,75 

27 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ(ρολλά 100-120 γραμμ.) ΤΕΜ 330 0,35 115,50 

28 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 33Χ33 ,πακ.100 τεμ. ΤΕΜ. 44 0,50 22,00 

29 ΧΛΩΡΙO ΠΑΧΥPΕΥΣΤO 2 lt TEM 11 3,00 33,00 
30 ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ(2,5κιλών) ΤΕΜ 11 4,10 45,10 

31 ΑΠΟΡΡ/ΚΟ ΠΛΥΝΤΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ(ταμπλέτες των 
31 τεμ) 

ΤΕΜ 22 7,95 174,90 

32 ΑΠΟΡΡ/ΚΟ ΠΥΝΤ.ΡΟΥΧΩΝ(υγρό των 2,2lt) TEM 11 8,25 90,75 

33 Υγρο απολυμαντικο wc(τύπου παπί) ΤΕΜ 33 2,80 92,40 

    Άθροισμα 
δαπάνης  

2.173,95 

    ΦΠΑ 24% 521,48 

    Απαιτούμενη 
Πίστωση 

2.695,43 
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( παιδικός σταθμός Σάμης  ) 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ (100 ΜΈΤΡΩΝΧ30CM) TEM 11 5,80 63,80 

2 ANTIKOΛΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 
15χ38εκ. 

ΤΕΜ 11 2,35 25,85 

3 Απολυμαντικό Υγρό 
καθαρισμού(spray750ml) 

ΤΕΜ. 33 2,85 94,05 

4 ΑΠΟΡ/ΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ Σκόνη 3 
κιλών 

ΤΕΜ. 4 8,35 33,40 

5 ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ(συσκ. 100 τεμ.)  ΤΕΜ. 11 0,48 5,28 

6 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 1 lt Τεμ. 22 3,05 67,10 

7 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΣΦΟΥΓΑΡΙΣΤΡΑΣ  ΤΕΜ 3 3,00 9,00 

8 ΒΑΜΒΑΚΙ ΤΕΜ 11 0,95 10,45 

9 ΚΡΕΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ των 500 
ml 

ΤΕΜ 22 1,70 37,40 

10 ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΧ(βαμβακ.επένδυση)-ΖΕΥΓΗ ΤΕΜ. 6 2,00 12,00 

11 ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΧ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (100 τεμ) ΤΕΜ 22 4,00 88,00 

12 Γκαζάκι Ανταλλακτικό CV470 PLUS TEM 11 4,45 48,95 

13 Κοντάρι σκούπας ΤΕΜ 5 2,90 14,50 

14 Υγρό καθαρισμού χεριών(των 500ml) ΤΕΜ 66 1,50 99,00 

15 Μεμβράνη τροφίμων(ρολό 150 μέτρων) ΤΕΜ. 11 6,30 69,30 

16 Μωρομάντηλα   (των 64 τεμ) ΤΕΜ 66 2,30 151,80 

17 Πιάτα πλαστικά μιας χρήσης(των 50 τεμ.) ΤΕΜ 1 1,35 1,35 

18 Ποτήρια πλαστικά μιας χρήσης(των 50 τεμ0 ΤΕΜ 5 1,05 5,25 

19 Σακούλες τροφίμων ψυγείου(30χ43) των 24 
τεμ. 

ΤΕΜ. 88 0,85 74,80 

20 Σακούλες απορρ/ων WC 46Χ56(δεκάδα) ΤΕΜ 66 0,90 59,40 

21 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 
ΓΙΓΑΣ(ΔΕΚΑΔΑ) 

ΤΕΜ 77 3,40 261,80 

22 ΣΚΟΥΠΑ ΕΣΩΤ.& ΕΞΩΤ.ΧΩΡΟΥ ΤΕΜ 3 4,25 12,75 

23 Σπογγοπετσέτες 20χ26 εκ. ΤΕΜ 44 0,65 28,60 

24 Σφουγγαράκι σκευών κουζίνας(νικέλινο) ΤΕΜ. 22 0,95 31,35 

25 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ(11Χ7) ΤΕΜ. 22 0,45 9,90 

26 Σφουγγαρίστρα  ανταλλακτικό ΤΕΜ 3 2,00 6,00 

27 YΓΡΟ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΤΖΑΜΙΩΝΤΖΑΜΙΩΝ(750 ml) 

TEM 44 1,65 72,60 

28 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ 
750ml(spray) 

TEM 22 2,70 59,40 

29 ΦΑΡΑΣΙ ΤΕΜ 1 0,80 0,80 

30 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ των 800γραμμ. ΤΕΜ 88 1,85 162,80 

31 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ(ρολλά 100-120 γραμμ.) ΤΕΜ 440 0,35 154,00 

32 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 33Χ33 ,πακ.100 τεμ. ΤΕΜ. 33 0,50 16,50 

33 ΧΛΩΡΙO ΠΑΧΥPΕΥΣΤO 2 lt TEM 11 3,00 33,00 

34 ΧΛΩΡΙΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟ 2LT TEM 66 1,30 85,80 

35 ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡ/ΚΟ ΔΑΠΕΔΩΝ 2 lt TEM 44 2,50 110,00 

    Άθροισμα 
δαπάνης 

2.015,98 

    ΦΠΑ 24% 483,84 

    Απαιτούμενη 
Πίστωση 

2.499,82 
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( παιδικός σταθμός Πυλάρου  ΤΑ ΜΕΛΙΣΣΑΚΙΑ ) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ (100 ΜΈΤΡΩΝΧ30CM) TEM 11 5,80 63,80 

2 ANTIKOΛΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 15χ38εκ. ΤΕΜ 22 2,35 51,70 

3 Απολυμαντικό Υγρό καθαρισμού(spray750ml) ΤΕΜ. 33 2,85 94,05 

4 ΑΠΟΡ/ΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ Σκόνη 3 κιλών ΤΕΜ. 4 8,35 33,40 

6 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 1 lt Τεμ. 44 3,05 134,20 

7 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΣΦΟΥΓΑΡΙΣΤΡΑΣ  ΤΕΜ 2 3,00 6,00 

10 ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΧ(βαμβακ.επένδυση)-ΖΕΥΓΗ ΤΕΜ. 2 2,00 4,00 

11 ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΧ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (100 τεμ) ΤΕΜ 22 4,00 88,00 

13 Κοντάρι σκούπας ΤΕΜ 2 2,90 5,80 

14 Υγρό καθαρισμού χεριών(των 200ml) ΤΕΜ 88 1,30 114,40 

15 Μεμβράνη τροφίμων(ρολό 150 μέτρων) ΤΕΜ. 11 6,30 69,30 

16 Μωρομάντηλα   (των 64 τεμ) ΤΕΜ 66 2,30 151,80 

19 Σακούλες τροφίμων ψυγείου(30χ43) των 24 τεμ. ΤΕΜ. 22 0,85 18,70 

20 Σακούλες απορρ/ων WC 46Χ56(δεκάδα) ΤΕΜ 55 0,90 49,50 

21 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΜΕΣΑΙΕΣ) 
52Χ75(ΔΕΚΑΔΑ) 

ΤΕΜ 22 1,75 38,50 

22 ΣΚΟΥΠΑ ΕΣΩΤ.& ΕΞΩΤ.ΧΩΡΟΥ ΤΕΜ 2 4,25 8,50 

23 Σπογγοπετσέτες 20χ26 εκ. ΤΕΜ 33 0,65 21,45 

24 Σφουγγαράκι σκευών κουζίνας(νικέλινο) ΤΕΜ. 22 0,95 20,90 

25 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ(11Χ7) ΤΕΜ. 33 0,45 14,85 

26 Σφουγγαρίστρα ανταλλακτικό ΤΕΜ 2 2,00 4,00 

27 YΓΡΟ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝΤΖΑΜΙΩΝ(750 ml) TEM 22 1,65 36,30 

28 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ 750ml(spray) TEM 22 2,70 59,40 

29 ΦΑΡΑΣΙ ΤΕΜ 1 0,80 0,80 

30 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ των 800γραμμ. ΤΕΜ 44 1,85 81,40 

31 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ(ρολλά 100-120 γραμμ.) ΤΕΜ 220 0,35 77,00 

32 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 33Χ33 ,πακ.100 τεμ. ΤΕΜ. 110 0,5 55,00 

33 ΧΛΩΡΙO ΠΑΧΥPΕΥΣΤO 2 lt TEM 22 3,00 66,00 

34 ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡ/ΚΟ ΔΑΠΕΔΩΝ 2 lt TEM 33 2,50 82,50 

    Άθροισμα 
δαπάνης 

1.451,25 

    ΦΠΑ 24% 348,30 

    Απαιτούμενη 
Πίστωση 

1.799,55 
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( ΜΟΝΑΔΑ ΚΗΦΗ ΠΥΛΑΡΟΥ  ) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ (100 ΜΈΤΡΩΝΧ30CM) TEM 22 5,80 127,60 

2 ANTIKOΛΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 
15χ38εκ. 

ΤΕΜ 2 2,35 4,70 

3 ΓΚΑΖΑΚΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ C206 ΤΕΜ. 4 1,90 7,60 

4 KONTAΡΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΤΕΜ. 2 3,00 6,00 

5 ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ  

ΤΕΜ. 1 6,50 6,50 

6 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 1 lt Τεμ. 22 3,05 67,10 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΧ(βαμβακ.επ-ΖΕΥΓΗ ΤΕΜ. 2 2,00 4,00 

8 ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΧ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (100 τεμ) ΤΕΜ 22 4,00 88,00 

9 Κοντάρι σκούπας ΤΕΜ 2 2,90 5,80 

10 Υγρό καθαρισμού χεριών(των 500ml) ΤΕΜ 22 1,50 33,00 

11 Μωρομάντηλα   (των 64 τεμ) ΤΕΜ 22 2,30 50,60 

12 Σακούλες τροφίμων ψυγείου(30χ43) των 24 
τεμ. 

ΤΕΜ. 33 0,85 28,05 

13 Σακούλες απορρ/ων WC 46Χ56(δεκάδα) ΤΕΜ 22 0,90 19,80 

14 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 
ΓΙΓΑΣ(ΔΕΚΑΔΑ) 

ΤΕΜ 22 3,40 74,80 

15 ΣΚΟΥΠΑ ΕΣΩΤ.& ΕΞΩΤ.ΧΩΡΟΥ ΤΕΜ 4 4,25 17,00 

16 Σπογγοπετσέτες 20χ26 εκ. ΤΕΜ 22 0,65 14,30 

17 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ(11Χ7) ΤΕΜ. 22 0,45 9,90 

18 Σφουγγαρίστρα ανταλλακτικό ΤΕΜ 4 2,00 8,00 

19 YΓΡΟ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΤΖΑΜΙΩΝΤΖΑΜΙΩΝ(750 ml) 

TEM 11 1,65 18,15 

20 ΥΓΡΟ ΚΑΘΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ 750ml(spray) TEM 22 2,70 59,40 

21 ΦΑΡΑΣΙ ΤΕΜ 1 0,80 0,80 

22 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ των 800γραμμ. ΤΕΜ 44 1,85 81,40 

23 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ(ρολλά 100-120 γραμμ.) ΤΕΜ 132 0,35 46,20 

24 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 33Χ33 ,πακ.100 τεμ. ΤΕΜ. 55 0,50 27,50 

25 ΧΛΩΡΙO ΠΑΧΥPΕΥΣΤO 2 lt TEM 22 3,00 66,00 

26 ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡ/ΚΟ ΔΑΠΕΔΩΝ 2 lt TEM 11 2,50 27,50 

    Άθροισμα 
δαπάνης 

899,70 

    ΦΠΑ 24% 215,93 

    Απαιτούμενη 
Πίστωση 

1.115,63 
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(ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΚΑΠ-ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΣΣ & ΚΑΠΗ ) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔ
Α 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 
1 

 
Απορριπαντικό Υγρό Πλυντ. Ρούχων (2,86lt) 

TEM 4 7,20 28,80 

2 KΟΝΤΑΡΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΤΕΜ 2 3,00 6,00 

3 ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ των 24 τεμ. ΤΕΜ. 5 0,95 4,75 

4 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 1 lt Τεμ. 20 3,05 61,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΧ(βαμβακ.επένδυση)-ΖΕΥΓΗ ΤΕΜ. 4 2,00 8,00 

6 Κοντάρι σκούπας ΤΕΜ 2 2,90 5,80 

7 Υγρό καθαρισμού χεριών(των 500ml) ΤΕΜ 48 1,50 72,00 

8 Σακούλες απορρ/ων WC 46Χ56(δεκάδα) ΤΕΜ 120 0,90 108,00 

9 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 70χ95(ΔΕΚΑΔΑ) ΤΕΜ 40 2,10 84,00 

10 ΣΚΟΥΠΑ ΕΣΩΤ.& ΕΞΩΤ.ΧΩΡΟΥ ΤΕΜ 2 4,25 8,50 

11 Σπογγοπετσέτες 20χ26 εκ. ΤΕΜ 20 0,65 13,00 

12 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ(11Χ7) ΤΕΜ. 8 0,45 3,60 

13 Σφουγγαρίστρα ανταλλακτικό ΤΕΜ 2 2,00 4,00 

14 YΓΡΟ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝΤΖΑΜΙΩΝ(750 
ml) 

TEM 10 1,65 16,50 

15 ΥΓΡΟ ΚΑΘΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ 750ml(spray) TEM 4 2,70 10,80 

16 ΦΑΡΑΣΙ πλαστικό ΤΕΜ 1 0,80 0,80 
17 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ των 800γραμμ. ΤΕΜ 40 1,85 74,00 

18 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ(ρολλά 100-120 γραμμ.) ΤΕΜ 320 0,35 112,00 

19 ΧΛΩΡΙO ΠΑΧΥPΕΥΣΤO 2 lt TEM 20 3,00 60,00 

20 ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡ/ΚΟ ΔΑΠΕΔΩΝ 2 lt TEM 16 2,50 40,00 

21 ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΧ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (100 τεμ) ΤΕΜ 22 4,00 88,00 

22 Γκαζάκι Ανταλλακτικό C206 TEM 24 1,90 45,60 

23 Κοντάρι σκούπας ΤΕΜ 2 2,90 5,80 

24 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΣΦΟΥΓΑΡΙΣΤΡΑΣ  ΤΕΜ 2 3,00 6,00 

    Άθροισμα 
δαπάνης  

866,95 

    ΦΠΑ 24% 208,07 

    Απαιτούμενη 
Πίστωση 

1.075,02 
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ΟΜΑΔΑ Γ. ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 40 ΑΔΑ ΤΕΜ. 82 8,60 705,20 

2  ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1KG ΤΕΜ. 1000 1,60 1.600,00 

3 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 40ΠΑΚΕΤ 
/ΚΥΒ 

ΤΕΜ. 48 23,00 1.104,00 

4 ΑΠΟΡΥΠ. ΠΙΑΤΤΩΝ 4 LITR ΤΕΜ. 10 4,80 48,00 

5 ΧΛΩΡΙΝΗ 4LITR ΤΕΜ. 50 2,60 130,00 

6 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4LITR ΤΕΜ 100 5,00 500,00 

7  ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΙΜΑΤΩΝ  
70Χ120 

ΚΙΛ 2600 1,65 4.290,00 

8 ΣΦΟΥΓΚΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜ. 400 0,45 180,00 

9 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ρολ. 20 τεμ 
48x50 

ΤΕΜ. 220 0,36 79,20 

10 ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΤΕΜ 300 1,24 372,00 

11 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΙΜΑΤΩΝ 
60Χ90 

ΚΙΛ 500 1,65 825 

12 ΥΓΡΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 4 
ΛΙΤΡΩΝ 

ΤΕΜ. 4 3,90 15,60 

13 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΤΕΜ. 200 2,70 540,00 

14 ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 15KG ΤΕΜ 80 32,00 2.560,00 

15 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 100Μ ΤΕΜ. 20 5,80 116,00 

16 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ  ΤΕΜ. 5 2,00 10,00 

17 ΣΚΟΥΠΕΣ  ΤΕΜ. 5 4,25 21,25 

18 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ 4 LITR ΤΕΜ. 10 3,95 39,50 

19 ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 
ΚΟΥΤ/100/ΤΕΜ 

ΤΕΜ. 1000 8,00 8.000,00 

20 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΚΟΥΤ/100ΤΕΜ 

ΤΕΜ. 1000 4,00 4.000,00 

21 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΜΠΟΛ 
ΦΑΓΗΤΟΥ  

ΚΙΛ. 300 2,00 600,00 

22 ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ  ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 
4LITR 

TEM 5 8,50 42,50 

23 ΜΠΩΛ ΦΑΓΗΤΟΥ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙΑ 
50ΑΔΑ 

TEM 18550 11,90 4.414,90 

24 ΣΥΡΜΑ ΧΟΝΤΡΟ TEM 200 0,64 128,00 

25 ΜΠΩΛ ΚΡΕΜΑΣ 50ΑΔΑ TEM 7500 4,00 600,00 

26 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ 4LITR TEM 120 4,80 576,00 

27 ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΚΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ 
500ML 

TEM 60 1,55 93,00 

    Άθροισμα 
δαπάνης  

31.590,15 

    ΦΠΑ 23% 7.581,64 

    Απαιτούμενη 
Πίστωση 

39.171,79 
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ΟΜΑΔΑ Δ. ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΧΛΩΡΙΝΗ 4ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ. 20 2,60 52,00 

2 ΥΓΡΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 
4 ΛΙΤΡΩΝ 

ΤΕΜ. 10 3,90 34,00 

3 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 40ΑΔΑ ΤΕΜ. 16 8,60 137,60 

4 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΤΕΜ. 6 2,00 12,00 

5 ΣΚΟΥΠΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ 

ΤΕΜ. 3 1,30 3,90 

6 ΣΑΚΟΥΛΕΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ  
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 60x90 

ΚΙΛ 200 1,65 0,00 

7 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ρολ. 20 
τεμ 48x50 

ΤΕΜ. 200 0,36 72.00 

8 ΣΑΚΟΥΛΕΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
70Χ120 

ΚΙΛΑ 40 1,65 66,00 

9 ΥΓΡΟ ΧΕΡΙΩΝ 4 ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ. 1 3,20 3,20 

10 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 ΛΙΤΡΩΝ  ΤΕΜ. 5 3,95 19,75 

11 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1KG ΤΕΜ. 18 1,60 28,80 

12 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΣΚΟΥΠΑΣ ΤΕΜ. 9 0,75 6,75 

13 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
(50άδα) 

ΤΕΜ. 10 1,05 6,50 

14 ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΤΕΜ. 20 0,65 13,00 

15 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ W.C. ΤΕΜ. 10 2,80 28,00 

16 ΧΑΡΤΟΠΕΤΕΤΕΣ 40ΠΑΚΕΤ/ 
ΚΥΒ 

ΤΕΜ. 1 23,00 23,00 

17 ΣΦΟΥΓΚΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜ. 10 0,45 4,5 

18 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
(κουτί) 

ΤΕΜ. 1 4,00 4,00 

19 ΦΑΡΑΣΙΑ ΤΕΜ. 3 0,80 2,40 

20 ΚΟΥΒΑΣ με στίφτη ΤΕΜ. 2 2,5 5,00 

21 ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ ΤΕΜ 
500ml 

ΤΕΜ 10 0,50 5,00 
 

22 ΑΠΟΡΥΠ. ΠΙΑΤΤΩΝ 500ml ΤΕΜ 1 1.00 1.00 

    Άθροισμα 
δαπάνης  

858,40 

    ΦΠΑ 24% 206,,02 

    Απαιτούμενη 
Πίστωση 

1.064,42 
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   ΟΜΑΔΑ Ε ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ . ΚΕ.ΔΗ.Κ.Ε.                     

A/A ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1  ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΚΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ 1 LITR ΛΙΤΡΑ 350 3,10 1085,00 

2 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 4LITR  TEM               150 3,40 510,00 

3 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  ΤΕΜ. 20 6,,45 130,00 

4 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ  ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ  ΓΙΓΑΣ  ΤΕΜ. 60 0,64 38,40 

5 ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ  4 LITR ΤΕΜ 30              3,20 96,00 

6 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΓΑΣ  80*110 ΚΙΛ 150 1,50 225,00 

7 ΣΚΟΥΠΑ ΝΑΥΛΟΝ  ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  ΤΕΜ. 24 1,30 31,20 

8 ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ  ΤΕΜ. 24 0,80 19,20 

9 ΥΓΡΟ ΑΠΟΡ/ΚΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ 
ΧΕΡΙ 4 LITR 

ΤΕΜ  4   4,80 19,20 

10 ΧΑΡΤΙ  ΚΟΥΖΙΝΑΣ  ρολό του 1Kg ΤΕΜ. 40 1,60 64,00 

11 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ  ΤΖΑΜΙΩΝ 4 LITR            ΤΕΜ 20 3,95 79,00 

12 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ρολό των 90γρ(40άδα) ΤΕΜ. 42 8,60 361,20 

13 ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΟΡΔ.52*70(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΡΟΛΛΟ 
ΤΩΝ 10τεμ) 

ΤΕΜ 200 1,80 360,00 

14 ΧΛΩΡΙΝΗ  ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ  4 LITR ΤΕΜ                 95 5,00 475,00 

15 ΧΛΩΡΙΝΗ ΑΠΛΗ 4 LITR ΤΕΜ 88 2,60 228,80 

16 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡ. 90*60 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΛΟΥ)  ΚΙΛ 90  1,65 148,50 

17 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ  ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ  
(ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,45 * 0,56 )ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΡΟΛΟ 
ΤΩΝ 20 ΤΕΜ. 

ΤΕΜ 180 0,36 64,80 

18 ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ  ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ/ ΚΟΝΤΑΡΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ  

ΤΕΜ. 12 2,00 30,00 

19  ΒΕΤΕΧ                                             ΤΕΜ. 60              1,24 74,40 

20 ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΟΛΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΖΕΥΓΟΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ  

ΤΕΜ  80 0,65 52,00 

21 ΥΓΡΗ ΠΑΡΚΕΤΙΝΗ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ  ΛΙΤΡ 10 1,50 15,00 

22 ΣΚΟΥΠΑ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ (ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ) 
ΤΩΝ 60CMMEΚΟΝΤΑΡΙ  

ΤΕΜ. 4 8 32,00 

23 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΕ  ΡΟΛΟ 
ΤΩΝ 5kg 

ΤΕΜ  18 3,50 63,00 

24 ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ  ΟΞΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΤΩΝ 500ml 

ΤΕΜ. 250 0,50 125,00 

25 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤIΣTIKO ΤΩΝ 350 ΓΡ. ΤΕΜ. 15 0,99 14,85 

26 ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (100 ΤΕΜ) ΤΕΜ 24 3,40 81,60 

27 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ    ΤΕΜ. 20 1,90 38,00 

28 ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΑ , 
ΝΙΠΤΗΡΕΣ ,ΜΑΡΜΑΡΑ Κ.Τ.Λ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
500γρ 

ΤΕΜ. 30 0,70 21,00 

29 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ  ΤΕΜ 12 3,20 38,40 

30 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ –ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ 
ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΟΣΜΩΝ (ΑΠΟΣΜΊΝΗ) 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ 1LT 

ΛΙΤΡ  70 1,20 84,00 

31 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΩΝ 150ΓΡ ΤΕΜ. 15 1,7 25,5 

32 ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΥΛΟ 100ΓΡ. ΤΕΜ.  10 0,80 8,00 

33 ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ  ΤΩΝ 100 
ΓΡ. 

ΤΕΜ. 35 0,6 21,00 

34 ΣΚΟΥΠΑ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜ.  8 3,30 26,40 

35 ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ ΤΕΜ. 4   2,50 10,00 

36 ΚΑΔΟΣ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 50LT ΤΕΜ. 6 2,80 16,80 

 Άθροισμα δαπάνη  4.712,25 

 ΦΠΑ 24% 1.130,94 

Απαιτούμενη Πίστωση    5.843,19 
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Ο Δήμος και κάθε ένα από τα  αναφερόμενα στην παρούσα ,Νομικά του Πρόσωπα δεν 

υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ειδών που αναγράφονται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά  είτε για μία ομάδα είτε  για περισσότερες 

ομάδες είτε και για το σύνολο των ομάδων, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε 

ομάδας, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της κάθε ομάδας. 
 
 

Ο διαγωνισμός θα έχει ως κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 86 του Ν.4412/2016 
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ΑΡΘΡΟ 3
ο 

 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.4412/2016 υποψήφιοι ή 

προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

εγκατεστημένα σε: 
 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
 

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

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

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

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν 

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

συμβάσεων. 
 
 

 

4.1 Προϋποθέσεις Συμμετοχής 
 
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής 

και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής : 
 
Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας 

τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής : 
 

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που 

αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXIS Net της Γενικής Γραμματείας   Πληροφοριακών 

Συστημάτων εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από  το Τμήμα 
 

Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης 

Κρατικών Προμηθειών. 
 

• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 
 

διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 

συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και  
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ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο 

σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από  το   Τμήμα 
 

Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης 

Κρατικών Προμηθειών. 
 

• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται 

από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας - είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική.- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με 

επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις 

δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και 

στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με 

τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα 

οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, 

προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή 
 

ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 
 
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψηφίους χρήστες ή ηλεκτρονικά μέσω του 

συστήματος. 
 
Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με 

την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λ 

αμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην 

ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο 

 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1 Τρόπος υποβολής προσφορών 
 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

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

παρούσα Διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
 
αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013). 

 

1.2 Περιεχόμενο Ηλεκτρονικών Προσφορών Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού 

φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και 
 

(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
 

Όπου (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία  επισυναπτόμενων αρχείων, στο  σύστημα 
 

ηλεκτρονικής διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού. 
 

Διευκρίνηση: Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση εγγράφων και αναφορικά µε 

την επικύρωση των αντιγράφων αυτών, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 & 2 του Ν. 4250/14. 

Σε ότι αφορά δε την/τις Υπεύθυνη/νες Δήλωση/σεις ισχύουν ομοίως τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3, 

του Ν4250/14.     

Επίσης δεν αναγνωρίζεται και δεν  θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της 

προσφοράς, η εκ παραδρομής υποβολή  δικαιολογητικών της  οικονομικής προσφοράς  στον 

(υπο)φάκελο “Δικαιολογητικά συµµετοχής -Τεχνική Προσφορά”. Ομοίως δεν αναγνωρίζεται και δεν 
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θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή 

δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού τεχνικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο “Οικονομική 

Προσφορά”. 
 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, υποβάλλονται 

από τον Υποψήφιο ηλεκτρονικά, σε μορφή αρχείου .pdf και κατόπιν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή, 

κατά περίπτωση, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. 

Αυτά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, επί ποινή 

απορρίψεως, σε σφραγισμένο φάκελο, διαχωρισμένα σε δύο (2) ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ σφραγισμένους 
 

υποφακέλους µε εξωτερικές ενδείξεις «Επιμέρους έντυπα δικαιολογητικά συμμετοχής –  τεχνικής 

προσφοράς» και   «Επιμέρους  έντυπα  οικονομικής  προσφοράς»,  αντίστοιχα.  Ειδικότερα,  οι 
 

απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου, υπογράφονται ψηφιακά από 

τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Τα λοιπά δικαιολογητικά και 

στοιχεία που αφενός υποβάλλονται µε την ηλεκτρονική προσφορά αλλά απαιτείται να προσκομισθούν 
 

και σε έντυπη 
μορφή  στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό , εντός της ανωτέρω 

αναφερόμενης προθεσμίας, είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί 

από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του 
 

υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία, ενδεικτικά αναφέρονται: εγγυητικές επιστολές, πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς κλπ. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω δικαιολογητικά 

και στοιχεία, δεν  προσκομισθούν σύμφωνα 
µε τα ανωτέρω εντός της 
προαναφερόμενης   

προθεσμίας των τριών (3) εργασίμων η μερών, η  ηλεκτρονική προσφορά του  υποψήφιου δεν 

αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού.  

Τα  κατά  περίπτωση  προσκομιζόμενα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά,  όπως  περιγράφονται 
ανωτέρω, θα υποβληθούν στο Δήμο 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ μέσα σε καλά σφραγισμένο ενιαίο κυρίως φάκελο, 

όπου έξω απ’ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:  

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».    
 
β) Επωνυμία : Δήμος ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ . 
 
γ) Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της διακήρυξης. 

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

ε) Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα, δηλαδή η επωνυμία, η διεύθυνση, ο αριθμός 

τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email). 

Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των 

μελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους. 

Ενδεικτικά, ο ενιαίος σφραγισμένος κυρίως φάκελος θα φέρει εξωτερικά τις παρακάτω ενδείξεις: 
 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
 Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού: Δήμος ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ


 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No: 1191/43882/27-12-2016 (αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η 

απόφαση έγκρισης των Τευχών Δημοπράτησης ή άλλο διακριτικό γνώρισμα αναφοράς της 

διακήρυξης)

 Για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 

ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ»
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 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού:


 Στοιχεία Αποστολέα (Προσφέροντος):

 

• επωνυμία, 
 

• διεύθυνση, 
 

• αριθμός τηλεφώνου, 
 

• αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax), 
 

• ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) 
 

 

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ 
 

ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ - ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 
 

 

Υποβολή προσφορών σε έντυπη μορφή ή/και σε σφραγισμένους φακέλους για το διαγωνισμό, 

δεν είναι αποδεκτή. 
 

Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη µορφή (για 

τις  οποίες  δεν  έχει   πραγματοποιηθεί  κατάθεση  ηλεκτρονικής προσφοράς  στο  σύστημα)  δεν 

αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους.  
 
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά, στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η 

γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων 

οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε  

αντίθετη  περίπτωση,  θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 

συνδιαγωνιζόμενοι.  Από το σύστημα  παρέχεται η σχετική επιλογή για την επισήμανση της 
 
εμπιστευτικότητας κατά την ηλεκτρονική επισύναψη των αρχείων στους υπο(φακέλους) της προσφοράς. Η 

Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν 

χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά 
 
απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.  

Σε  περίπτωση  που  ζητηθούν  από  τους  ενδιαφερόμενους  προμηθευτές συμπληρωματικές 

πληροφορίες-διευκρινίσεις   ,σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού αυτές παρέχονται έξι (6) 
 
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι 

συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες 

ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν 

την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε αυτή μπορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) ημέρες, πριν από την 

ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. 
 

Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου 

διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή . 
 

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από 

εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 

έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το 

κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα 

που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. Παρομοίως, δεν εξετάζονται τα 

αιτήματα που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι 

ψηφιακά υπογεγραμμένο. 
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ΑΡΘΡΟ 5
ο 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ) ΦΑΚΕΛΟΥ « ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 

 

Στον (υπο)φάκελο µε την  ένδειξη « Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, η εγγύηση συ μμετοχής, 

και όλα τα απαιτού  μενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς σύμφωνα µε τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την 

ανάθεση   Δημοσίων   Συμβάσεων.   Συγκεκριμένα,   στον   προαναφερόμενο (υπο)φάκελο 

περιλαμβάνονται:        

5.1 Δικαιολογητικά Συµµετοχής       

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσήκοντος, 

επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής  δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα µε το 

ν.4155/13(ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11  της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτο και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού   Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και σύμφωνα με την παράγραφο β) του άρθρου 93 του Νόμου 4412/2016 και επί 

ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά :       
 
1. Εγγυητική συμμετοχής στον διαγωνισμό 

 
Η εγγύηση συμμετοχής που θα υποβάλλει στο διαγωνισμό ο κάθε ενδιαφερόμενο είναι 2% επί του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς τον ΦΠΑ της έκαστης ομάδας στην οποία θα υποβάλει 

προσφορά ο ενδιαφερόμενος . 

Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος καταθέσει προσφορά για περισσότερες από μία 
 
ομάδες, η εγγυητική επιστολή που θα καταθέσει θα πρέπει αθροιστικά να καλύπτει τα ποσά των 

επιμέρους ομάδων. 

 

Τα απαιτούμενα στοιχεία της εγγυητικής συμμετοχής αναφέρονται στο Άρθρο 7 της παρούσης. 

 

2.  Συμπληρωμένο το ΤΕΥΔ(ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ,άρθρου 79, παρ. 4 ν. 
4412/2016(Α 147)]ΦΕΚ B 3698 - 16.11.2016 όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω: 

 

Α)α) Να δηλώνεται ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης των τεχνικών 
προδιαγραφών, των όρων της παρούσας διακήρυξης, της 32/2016 μελέτης και των σχετικών με αυτήν 
διατάξεων και κείμενων νόμων, τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και επίσης ότι η προσφορά 
του ισχύει για ενενήντα (90) ημέρες.  
β) Να δηλώνεται ότι ο διαγωνιζόμενος τηρεί τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την 

περιβαλλοντική , κοινωνικοασφαλιστική και εργατική νομοθεσία που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

Ένωσης το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις, ή Διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. 

 

Β) Να δηλώνεται ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 

δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος 

του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους (παρ.1 του άρθρου 73 

του Ν.4412/2016): 
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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 (ЕЕ С 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 (ЕЕ 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 (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το 

ν. 2803/2000 (A' 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 (ЕЕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

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

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

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A' 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 (ЕЕ L 101 της 

15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (A' 215). 

 

 

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

οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 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 ιδίως: 
 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Γ) Να δηλώνεται ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 

δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν 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. 

 

Δ) Να δηλώνεται ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 

δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα
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δηλώνει ότι δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες καταστάσεις του άρθρου 73 παρ. 4 περίπτωση β 

του Ν.4412/2016 δηλαδή: ότι δεν 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. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε 

αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε 

αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

 

Ε) Να δηλώνεται ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 

δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι: 
 
α) δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 

στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις. 
 
β) δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για 

την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ούτε έχει 

αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές. 
 
γ) δεν τελεί σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 

κατά το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Εάν η ποινή του 

αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της 

προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. 
 
δ) δεν έχει τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (ΦΕΚ 153/τ.Α/2007) (αφορά μόνο 

νομικά πρόσωπα). 
 
ε) ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς). 
 
στ) ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή και έντυπη 

προσκόμιση, όπου απαιτείται, των δικαιολογητικών κατακύρωσης και σύμφωνα με το άρθρο 103 του 

Ν.4412/2016 σε συνδυασμό με το άρθρο 80 του ίδιου νόμου. 

 

ΣΤ) Να δηλώνεται ως προκαταρκτική απόδειξη ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο 

ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν 

(ρητά κατονομαζόμενες), προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμα τους προκειμένου για 

φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο επιμελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή 

κτηνοτροφικό επάγγελμα κατά περίπτωση ( δεν αφορά συνεταιρισμούς) ΄ Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου 
 
Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της 

χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών 

οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειμένου για 

νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα . 

 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν: 
 
α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε. 
 
β) ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόσωπο είναι 

Α.Ε. 
 
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 
 
δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο 

του συνεταιρισμού. 
 
ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε μέλος που 

συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

 

14 

16PROC005642770 2016-12-27

ΑΔΑ: 683ΠΩΕ5-Θ22



 

 

Ειδικότερα, ως προς το σημείο β) της Υπεύθυνης Δήλωσης Ε, 
 
- σε περίπτωση υποψηφίου φυσικού προσώπου η δήλωση αφορά το ίδιο το πρόσωπο  
- σε περίπτωση νομικού προσώπου τη δήλωση υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος ή διαχειριστής ή 

εξουσιοδοτημένος προς τούτο α. για το εκπροσωπούμενο από αυτόν νομικό πρόσωπο και β. για τον 

εαυτό του ατομικά 
 
- σε περίπτωση που ο νόμιμος εκπρόσωπος ή διαχειριστής ή εξουσιοδοτημένος προς τούτο είναι 

διαφορετικό πρόσωπο από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σε περίπτωση ανώνυμης 

εταιρίας, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 
 
- σε περίπτωση που υπάρχουν επιπλέον ομόρρυθμοι εταίροι ή/και άλλοι διαχειριστές, η ως άνω 

υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και για κάθε έναν από αυτούς ξεχωριστά. 
 
3) Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 93 περ. δδ του Ν. 4412/2016, εφόσον συμμετέχουν 

στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους. 
 
4) Έγκριση συμμετοχής και νόμιμος εκπρόσωπος: πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή 

απόφαση του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου κάθε προσφέροντος, για την έγκριση 

συμμετοχής του στο διαγωνισμό, για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου (εκτός εάν η εξουσία προς 

εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί 

κατά τις κείμενες διατάξεις) καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο διαγωνισμό. Στην περίπτωση 

κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της κοινοπραξίας. Σε περίπτωση 

ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των 

διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) η οποία θα αναφέρει: 
 
i. την έγκριση συμμετοχής στο διαγωνισμό,  
ii. την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς με τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης τα οποία θα 

αναφέρονται ονομαστικά, 
 
iii. το μέρος του έργου (ποσοστό συμμετοχής) που αναλαμβάνει κάθε μέλος της ένωσης στην εκτέλεση 

του έργου, 

iv. τον ορισμό νομίμου εκπροσώπου για το διαγωνισμό ή τον ορισμό κοινού νομίμου εκπροσώπου της 
 
ένωσης για το διαγωνισμό και τον τυχόν ορισμό αντικλήτου της ένωσης για το διαγωνισμό με πλήρη 

στοιχεία επικοινωνίας, ν. τον Συντονιστή/ επικεφαλή της ένωσης, 

 

vi. ότι τα μέλη της ένωσης που υπέβαλαν προσφορά ευθύνονται αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις 

ολόκληρο έκαστο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, 

vii. ότι σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχοι, θα συστήσουν, εφόσον τους ζητηθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή, κοινοπραξία, 
 
viii. ότι η κοινοπραξία θα συσταθεί με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπει η παρούσα 

διακήρυξη διαγωνισμού, ή η εταιρεία θα συσταθεί με σκοπό μεταξύ άλλων την παροχή των υπηρεσιών 

που προβλέπει η παρούσα διακήρυξη διαγωνισμού, και η σύμβαση θα υπογραφεί μετά την έκδοση 

αριθμού φορολογικού μητρώου από την αρμόδια φορολογική αρχή, 
 
ix. ότι τα μέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως, εξ ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου υπεύθυνα για 

την τήρηση των όρων της σύμβασης. 
 
6) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του 

(για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των 

εγγράφων τροποποιήσεών του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.), Έναρξη Επιτηδεύματος 

από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του (για τα φυσικά πρόσωπα). 

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, 

τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο 

και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως 

με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου 
 
7) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την 

προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που 

συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 
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8) Άδεια λειτουργίας της επιχείρησής τους, από την αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 

9) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 με την οποία θα δηλώνει τα στοιχεία διεύθυνσης της επιχείρησης 

καθώς και ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό 

πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή, παράδοση των υπό προμήθεια ειδών εντός των διοικητικών ορίων 

του Δήμου και σε χώρο που θα καθορίζεται στη σύμβαση, στα κτίρα του Δήμου και στα κτίρια των 

Νομικών προσώπων αυτού. 

 

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή νομιμοποιητικά έγγραφα 

εκπροσώπησης ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από 

τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, τα οποία θα υποβληθούν μαζί με 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα τα απαριθμεί, θα τα αντιστοιχίζει και θα συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 
 
Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν όλα τα 

παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση. Η Ένωση δεν υποχρεούται 

να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά, όμως στην περίπτωση 

που της ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει να περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφή. Επίσης, τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλονται χωριστά για κάθε μέλος 

της. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε 

περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης 

της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης δεν 

μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι 

συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της, η Σύμβαση εξακολουθεί να 

υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης 

των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από το Δήμο Κεφαλλονιάς , η οποία και θα 

αποφασίσει σχετικά. Εάν ο Δήμος Κεφαλλονιάς αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να 

εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη, με προσόντα 

αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. O αντικαταστάτης πρέπει να 

εγκριθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κεφαλλονιάς . Διευκρινίζεται ότι ισχύουν τα 

εξής για τις υπεύθυνες δηλώσεις: 
 

i. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, όπου αυτές απαιτούνται, δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν 

ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους, η οποία όμως πρέπει να είναι 

εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από 

αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). 

ii. Όταν ο υποψήφιος πάροχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις 

ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την 

εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). 
 

iii. Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραμμένες από μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής και 

εκπροσώπησης, επομένως θα ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και θα 

υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και 

υπογραφή). 
 

iv. Οι δηλώσεις χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουν τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος 

(ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμα πατέρα και μητέρας, ημερομηνία και τόπο γέννησης, 

αριθμό δελτίου ταυτότητας, τηλέφωνο, τόπο και διεύθυνση κατοικίας κλπ.), ώστε να είναι 

ορθές και πλήρεις σε στοιχεία. 
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5.2. Τεχνική προσφορά 
 

Στον (υπό)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά 

τα κάτωθι : 

 
Τεχνική Προσφορά η οποία συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό 

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

 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρμες του συστήματος , ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 

αρχεία σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Α. (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του). 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6
ο 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ) ΦΑΚΕΛΟΥ « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 

 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 

προσφέροντα. 
 
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο 

«Οικονομική Προσφορά». 
 
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό 

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

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρμες του συστήματος , ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 

αρχεία σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του παραρτήματος Β. 

Είδη με ποσοστό έκπτωσης 
 
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής 

προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με τρία 

(3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που 

προσφέρουν από την Τιμή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό 

προμήθεια είδος. 
 
Τιμές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών: 
 
Τιμές αναφοράς  Χλωρίνη 4lt(τεμ): = 2.60 € (χωρίς ΦΠΑ)  
 

Παράδειγμα : 
 
Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς ζητείται από τη 

διακήρυξη) 12 % για το υπό προμήθεια είδος: χλωρίνη 4lt. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της 

οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 2.60 - (2.60 x 0,12) = 

2.60 - 0,.312= 2,288€ 
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Επισημαίνεται ότι η παραπάνω τιμή αναφοράς σύμφωνα με το παράδειγμα γίνεται για να αποτυπωθεί 

έμμεσα το ποσοστό έκπτωσης που δίνεται για το είδος και όχι η τελική τιμή πώλησης. 

Είδη με χαμηλότερη τιμή : 
 
Οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την συνολική τιμή που προσφέρουν για κάθε 

ομάδα. 

Παράδειγμα : 
 
Ο συμμετέχων θα προσφέρει συγκεκριμένες τιμές μονάδος (προ Φ.Π.Α.) για κάθε είδος (όπως ακριβώς 

ζητείται από τη διακήρυξη) για τις συγκεκριμένες Ομάδες. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της 

οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς την τιμή που προκύπτει 

ως άθροισμα (προ Φ.Π.Α) των επιμέρους τιμών προσφοράς για το σύνολο των ποσοτήτων κάθε 

ομάδας. 

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης και οι τιμές μονάδος, 

έχουν αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα 

επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία τα παραγόμενα από το σύστημα καθώς και το επισυναπτόμενο έντυπο 

οικονομικής προσφοράς του Δήμου, σε μορφή pdf, στο οποίο θα αναγράφεται το ποσοστό της 

προσφερόμενης έκπτωσης ή η τιμή μονάδος για κάθε είδος της κάθε ομάδας για την οποία 

συμμετέχει. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του ηλεκτρονικού παραγόμενου από το σύστημα 

αρχείου της οικονομικής προσφοράς και του συμπληρωμένου από τον προμηθευτή εντύπου 

οικονομικής προσφοράς του Δήμου, υπερισχύει το παραγόμενο από το σύστημα. 
 
(Η προσφορά στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει να ταυτίζεται με την προσφορά στο 
 
έντυπο οικονομικής προσφοράς του Δήμου Κεφαλλονιάς ) 
Τιμές: 
 
Οι τιμές προσφοράς θα πρέπει να δίδονται με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) και το ανωτέρω 

ποσοστό έκπτωσης ΔΕΝ μπορεί να είναι αρνητικό. (Άρθρο 26 παρ.4 περιπτ. β΄ Ν.4412/2016) 
 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή (ήτοι το ποσοστό 

έκπτωσης), η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες 

Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. 

 

Επισημαίνεται ότι: 
 
 Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του 

σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 

χαρακτήρα .


 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από 

την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. Προσφορά 

που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προαναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη .

 Περιπτώσεις  προσφορών που  παρουσιάζουν αποκλίσεις  από  τους απαράβατους  όρους  της
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Διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 
 
 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.


 Διευκρινήσεις που δίδονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης 

των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες .

 Μετά την κατάθεση προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι 

παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούντα από αρμόδιο όργανο είτε κατόπιν εγγράφου της 

Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες 

παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα 

σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο .

 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.


 Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των προϊόντων ή για μία ή περισσότερες ομάδες για την 

συνολική ποσότητα των ειδών της εκάστης ομάδας.

 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο 

 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά το άρθρο 72 παρ.1 εδαφ. Α) του Ν. 4412/2016 . Η 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά με μορφή αρχείου pdf 

και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του διαγωνισμού σε έντυπη μορφή, 

(πρωτότυπη) εντός τριών (3) ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
 

Η εγγύηση συμμετοχής που θα υποβάλλει στο διαγωνισμό ο κάθε ενδιαφερόμενο είναι δύο τοις 

εκατό (2%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς τον ΦΠΑ της έκαστης ομάδας στην 

οποία θα υποβάλει προσφορά ο ενδιαφερόμενος . 

Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος καταθέσει προσφορά για περισσότερες από μία ομάδες, 

η εγγυητική επιστολή που θα καταθέσει θα πρέπει αθροιστικά να καλύπτει τα ποσά των 

επιμέρους ομάδων. 

Αναλυτικότερα οι απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής της έκαστης Ομάδας καθορίζονται ως 

εξής: 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

χωρίς ΦΠΑ 24% 

Ποσοστό Εγγυητικής επιστολής 

Συμμετοχής€(2%) 

1 Προϊόντα Καθαρισμού ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 23.465,50 469,31 

2 Προϊόντα Καθαρισμού Ο.Κ.Α.Π. 15.658,23 313,17 

3 Προϊόντα Καθαρισμού Δ.Γ.Α. 31.590,16 631,81 

4 Προϊόντα Καθαρισμού ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 858,40 17,17 

5 Προϊόντα Καθαρισμού Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. 4.712,25 94,25 
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Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Στην παρούσα προμήθεια ο 
 
χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε 90 ημέρες οπότε ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής 

επιστολής ορίζεται σε 120 ημέρες . 

 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης 

ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε. .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 εγγυήσεις  περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον 

κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις Δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και 

παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 

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

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

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

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

χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

(120 ημέρες ) 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 
 
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική Γλώσσα θα 

πρέπει να συνοδεύονται από επίσης μετάφραση. 

            

ΑΡΘΡΟ 8
ο 

 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

 

1. Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την 

απαιτούμενη από το σύστημα διαδικασία, από το αρμόδιο πιστοποιημένο στο σύστημα συλλογικό 

όργανο αποσφράγισης του διαγωνισμού (Επιτροπή Αποσφράγισης Διαγωνισμού), εφαρμοζόμενων κατά 

τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

 
2. Η Επιτροπή προβαίνει στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, τέσσερις (4) 

εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σε ημερομηνία και ώρα 

που καθορίζεται από τον Δήμο Κεφαλλονιάς , δηλ. στις 25/01/2017.και ώρα 10:00 π.μ. από τα μέλη της 

Επιτροπής του Διαγωνισμού. 
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3. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών 

(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των 

οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 

σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς, των οποίων οι προσφορές 

κρίθηκαν αποδεκτές, μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική 

αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες 

στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που 

αποσφραγίσθηκαν. 

Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι 

προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση 

των τιμών που προσφέρθηκαν. 
 

ΑΡΘΡΟ 9
ο 

 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία, έχουν πρόσβαση 

στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά 

περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 

2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 

Υπουργική Απόφαση) και της περίπτωσης (β) της παρ. 2του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013. 

 

ΑΡΘΡΟ 10
ο 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης 

Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο Σύστημα 

οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων και των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα: 

α. Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στην 

ημερομηνία που καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για 

ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με 

ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση, που παράγεται αυτόματα από το σύστημα. 
 
β. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού παραλαμβάνει τους ενσφράγιστους φακέλους 

με τα τυχόν επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά και τα συμπληρωμένα πρότυπα 

οικονομικών προσφορών, τα οποία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

διακήρυξης από τους συμμετέχοντες. Η επιτροπή αποσφραγίζει αρχικά τους κυρίως φακέλους και τους 

υποφακέλους με την ένδειξη «Επιμέρους Έντυπα Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνικής Προσφοράς». 
 
γ. Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει 

προσφορές, σε πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών, το οποίο υπογράφεται 

από τα μέλη της. 

δ. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού προχωρεί στην αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τους συμμετέχοντες για την πληρότητα και την νομιμότητά τους - 

σύμφωνα με τα ισχύοντα - καθώς και των τεχνικών προσφορών για τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με 

τις τεχνικές προδιαγραφές /απαιτήσεις της Υπηρεσίας . 
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ε. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η επιτροπή του Δήμου Παρανεστίου , μπορούν να απευθύνουν 

αιτήματα, ηλεκτρονικά - μέσω της παρεχόμενης από το σύστημα εφαρμογής, στους συμμετέχοντες 

χρήστες - οικονομικούς φορείς, για παροχή διευκρινίσεων επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό χρήστες - οικονομικοί φορείς, 
 
υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς, να παρέχουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος 

και κατά περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούμενες διευκρινίσεις εντός των προθεσμιών που τους 

ορίζονται. 

 

στ. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού προτείνει τον αποκλεισμό 

περιπτώσεων παραβίασης των όρων ή έλλειψης δικαιολογητικών, χαρακτηρίζει ποιες προσφορές 

κρίνονται «τυπικά αποδεκτές ή μη» και συντάσσει πρακτικό, το οποίο διαβιβάζεται στους συμμετέχοντες 

στο διαγωνισμό. 
 
ζ. Περίπτωση αποδεκτής ένστασης συμμετεχόντων, η αρμόδια Επιτροπή εισηγείται / γνωμοδοτεί με 

ξεχωριστό πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογημένης απόρριψης των δικαιολογητικών συμμετοχής και 

τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην Οικονομική Επιτροπή 

για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης για το στάδιο του διαγωνισμού. 
 
Τεχνικής αξιολόγησης τυγχάνουν μόνον οι αρχικά τυπικά αποδεκτές προσφορές, καθώς και οι 

προσφορές που αρχικά κρίθηκαν «ως τυπικά μη αποδεκτές», αλλά μετά από υποβολή ένστασης 

δικαιώθηκαν. 

η. Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόμενα έκδοση απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για το υπόψη 

στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού 

και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του Συστήματος, 

αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, στους συμμετέχοντες για 

ενημέρωση. 
 
Θ. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά), κατά το 

ανωτέρω στάδιο και μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής ενστάσεων - προσφυγών ή την 

εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων για το στάδιο, ορίζεται από την Επιτροπή 

Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

οικονομικών προσφορών. Στους συμμετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούμενο 

στάδιο, αποστέλλεται ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (με χρήση του συστήματος) για την καθορισθείσα 

ημερομηνία διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. 
 
ι. Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία , η Επιτροπή Αποσφράγισης Διαγωνισμού προβαίνει στην 

ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου Οικονομική Προσφορά και οι συμμετέχοντες αποκτούν 

πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες 

ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το σύστημα. 

ια. Ακολουθεί η αξιολόγηση από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των οικονομικών 

προσφορών, κατά την οποία οι οικονομικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης και 

όσες κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται με βάση το κριτήριο κατακύρωσης. Η επιτροπή 

εισηγείται/γνωμοδοτεί με πρακτικό επί της αποδοχής ή μη των οικονομικών προσφορών καθώς και επί 

της ανάδειξης αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην 

Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης. 
 
ιγ. Στη συνέχεια, η Οικονομική Επιτροπή εκδίδει κατά τα προβλεπόμενα την απόφαση για το υπόψη 

στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού 
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και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του Συστήματος, 

αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό στους συμμετέχοντες, για 

ενημέρωση. 

ΑΡΘΡΟ 11
ο 

 
ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης του αποτελέσματος του διαγωνισμού με γνωμοδότησή της προς την 

Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει: 

α) Την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής ή μεγαλύτερη κατά 

15% που προσφέρει ο πάροχος. 

β) Τη ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και των 

τεχνικών προδιαγραφών. 

γ) Τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών. 

 

ΑΡΘΡΟ 12
ο 

 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι 

περιπτώσεις (άρθρο 73 του Νόμου 4412/2016) : 
 
 Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού της διακήρυξης


 Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της κατακύρωσης


 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση


 Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από την τεχνική προδιαγραφή απαράβατους όρους 

απαιτήσεις της Υπηρεσίας .


 Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή και εμφανίζει τιμές σε 

οποιαδήποτε σημείο της τεχνικής προσφοράς .


 Αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 

επιτροπής του διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά .


 Αποτελεί εναλλακτική προσφορά είτε στο σύνολο της, είτε στα επιμέρους τμήματα της προμήθειας


 Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα διακήρυξη .


 Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη.
 

 

ΑΡΘΡΟ 13
ο 

 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1. Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού 
 
ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής παρόχου σ' αυτόν, ως εξής: 
 

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο Δήμο ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ , μέχρι πέντε (5) ημέρες 

πριν από την ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας 

αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσιοποίησης της περίληψης διακήρυξης και της 

διενέργειας του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται 

από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ , κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας. 
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Η απόφαση αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής 

απόφασης με δική τους φροντίδα. 

β) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την 

κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση 

υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή, μετά 

από γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά 

την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 
 

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

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

σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από την οικονομική Επιτροπή. 
 

2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους 

λόγους πριν την υπογραφή της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 

3. Οι ενστάσεις κοινοποιούνται επί ποινή αποκλεισμού , από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του 

οποίου στρέφονται και το αντίστοιχο αποδεικτικό αποστέλλεται σε φυσική μορφή στο αρμόδιο όργανο 

του Δήμου Παρανεστίου . 

4. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούνται ως μη 

υποβληθείσες. 

 

ΑΡΘΡΟ 14
ο 

 
ΕΓΚΡΙΣΗ - ΑΚΥΡΩΣΗ- ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. Τα αποτελέσματα του κάθε σταδίου του διαγωνισμού, στα οποία δεν παρίστανται 

εκπρόσωποι των υποψηφίων θα κοινοποιούνται στους συμμετέχοντες στο αντίστοιχο στάδιο του 

διαγωνισμού 
 
2. Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζημίως για 

αυτήν να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιαδήποτε στάδιο της διαδικασίας και ιδίως: 
 
 Για παράτυπη διεξαγωγή εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας.


 Εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό


 Εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών με το υπό ανάθεση έργο
 

3. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να ματαιώσει τα αποτελέσματα του και να προσφύγει στη 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται στην αναθέτουσα 

Αρχή. 
 
4. Η αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να ματαιώσει οριστικά τα αποτελέσματα του 

διαγωνισμού α) όταν δεν χρειάζεται πλέον υλικό λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή 

περιορισμού της δραστηριότητας για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό ή β) όταν 

συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν τη ματαίωση. 
 
5. Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο με 

γνωμοδότηση τους προς την Οικονομική Επιτροπή μπορεί να προτείνει: 
 
 Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ποσότητα ή μέρος αυτής που 

προσφέρει ο προμηθευτής


 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με 

τροποποίηση ή μη των όρων κ αι των τεχνικών προδιαγραφών ή προσφυγή στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση.
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 Κλήρωση για ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές για την επιλογή προμηθευτή.
 

 
Στην περίπτωση που το προαναφερόμενο όργανο γνωμοδοτεί για 
 

Ματαίωση αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση προμήθειαςτου υλικού για 

ολόκληρη ποσότητα ή μέρος αυτής 
 
 Συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών χωρίς 

τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης ή της πρόσκλησης


 Τελική ματαίωση της προμήθειας,τότε την σχετική απόφαση λαμβάνει η Ο.Ε. 

 

ΑΡΘΡΟ 15
ο 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 
 

εντός προθεσμίας  δέκα (10) η μερών από τη  σχετική  ειδοποίηση  που  του αποστέλλεται 

ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του συστήματος, σε  μορφή  αρχείου.  pdf και  σε 

Φάκελο με τίτλο  «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»,  τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά 

περίπτωση και αναφέρονται  στο παρόν άρθρο κατά  περίπτωση.  Τα  δικαιολογητικά  

προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.  

Αναλυτικότερα τα δικαιολογητικά αυτά είναι :    

 

• Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, 

ο υποψήφιος θα πρέπει να επισυνάπτει σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf τις αναφερόμενες σε αυτό 

καταδικαστικές αποφάσεις. 

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς 

κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα μέλη τους όσο για το 

απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό. 
 
• Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 

αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη 

ανάλογη διαδικασία. 

Συγκεκριμένα τα ανωτέρω αναφερόμενα πιστοποιητικά θα τα προσκομίσουν οι εξής: 
Φυσικά πρόσωπα: 
 
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Επίσης, ότι 

δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 
 
Για τα νομικά πρόσωπα: 
 
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 

εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε 

οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία. 

 

• Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο για τους 

ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να 

προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια 
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ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
 
• Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται να 

είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 

Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και 

εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
 

Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά προσκομίζουν όλα τα παραπάνω 

δικαιολογητικά, εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, με την ακόλουθη τροποποίηση: 

• Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες), 

από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς 

κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 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 τουλάχιστον ως και την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
 

• Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 

κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε 

αυτές προσωπικό 

• Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 

κοινωνικής ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το απασχολούμενο σε 

αυτές προσωπικό. 
 

• Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 

οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούμενο 

σε αυτές προσωπικό. 
 

• Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 

οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Δεν 

θα προσκομίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους. 

Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν επί 

ποινή αποκλεισμού, μαζί με το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής 

ενημερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρημένη, συνοδευόμενη από 

υπεύθυνη δήλωση για τους ασφαλιστικούς φορείς όπου υπάγεται ο κάθε απασχολούμενος. 

 

• Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη για τις 

προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε και Ε.Ε), στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις 

ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου στους νόμιμους 

εκπροσώπους του. 

 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκομίζονται από τον προσφέροντα (σε περίπτωση που 

δεν έχουν συνταχθεί/εκδοθεί από τον ίδιο και κατά συνέπεια δεν φέρουν 
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την ψηφιακή του υπογραφή) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε 

έντυπη μορφή (πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 

4250/2014) στην αρμόδια υπηρεσία. 

 

 

Η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών θα γίνεται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας 

Αρχής, σε σφραγισμένο φάκελο, µε διαβιβαστικό, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 

 

«Δικαιολογητικά κατακύρωσης» Πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας ΔΗΜΟΣ 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘ/ΝΣΗ : ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΤΚ 28100 

 

Ο πλήρης τίτλος και ο αριθµός της Προκήρυξης. 

 

Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

 

Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα (ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Α.Φ.Μ. κ.λ.π.). 
 

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

υποβλήθηκαν, παρέχεται  προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει   ή να τα 

συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν.  Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται 

αυτό επαρκώς και κατά ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.   

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και 
 

δικαιολογητικά όπως απαιτούνται, ή διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι 

ψευδή ή ανακριβή, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση 

συµµετοχής του. Η κατακύρωση γίνεται στον αμέσως επόμενο μειοδότη. Σε περίπτωση που και αυτός 
 

δεν υποβάλλει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά,  η κατακύρωση  γίνεται  στον 

επόμενο  μειοδότη και ούτω  καθ  εξής  Αν κανένας  από τους προμηθευτές   δεν  υποβάλλει, 

σύμφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα 
 

έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 
 

Η παραπάνω διαδικασία  ολοκληρώνεται  µε  τη  σύνταξη   πρακτικού  από την  Επιτροπή 
 

∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονο μική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για 

την κήρυξη του προσωρινού ανάδοχου ως έκπτωτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την 

κατακύρωση της σύμβασης. 

Όσοι υπέβαλλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 
 

Σημείωση: Πριν από την ανάθεση της σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα ή 

τους προσφέροντες στους οποίους έχει ανατεθεί έργο, να υποβάλλουν ενημερωμένα σε παραπάνω 

δικαιολογητικά, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 79, παρ. 5, του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 16
ο 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της 

σύναψης της σύμβασης. Ο Δήμος ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί 

με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
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προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 
 

2. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον ο Δήμος δεν την 

κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και 

ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες 

διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις 

αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

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

υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, δηλαδή αυτά που με το 

ΤΕΥΔ δεσμεύθηκε να προσκομίσει εφόσον ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος, έπειτα από σχετική 

πρόσκληση. 
 

3. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο Δήμος 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών 

από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

4. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει 

να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 

έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του Δήμου ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 17
ο 

 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της 

σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Σύμφωνα όμως με την περιπτ. β του άρθρου 72 του Νόμου 4412/2016 στην οποία αναφέρεται 

ότι «δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των 

είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης». 

Στην παρούσα διακήρυξη λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αναφερόμενα αλλά και την 

φύση της προμήθειας εγγυητικές καλής εκτέλεσης θα απαιτηθούν από τους αναδόχους των εξής 

ομάδων 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

   ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ 24% 
    

ΟΜΑΔΑ 1 
ΕΙΔΗ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 

ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
 

29097,22 
 

  

ΟΜΑΔΑ 2 
ΕΙΔΗ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 

ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΟΚΑΠ 19414,71 

ΟΜΑΔΑ 3 
ΕΙΔΗ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 

ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Δ.Γ.Α. 39171,79 

ΟΜΑΔΑ 4 
ΕΙΔΗ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 

ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 1064,42 

ΟΜΑΔΑ 5 
ΕΙΔΗ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 

ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. 5843,19 
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ΑΡΘΡΟ 18
ο 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
1. Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από τα 

συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την 

συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από το Δήμο ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ , καθώς και 

τις τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές. Η σύμβαση 

δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: 
 

- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 
 

- Τα συμβαλλόμενα μέρη καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους. 
 

- Τα προς προμήθεια είδη και τις ποσότητες αυτών. 
 

- Την συμφωνηθείσα τιμή. 
 

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

- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την προσφορά του αναδόχου. 
 

- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 
 

- Τον τρόπο παραλαβής. 
 

- Τον τρόπο πληρωμής. 
 

- Τις διατάξεις εκτέλεσης του διαγωνισμού. 
 

- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
 

- Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 
 

2. Η σύμβαση υπογράφεται για λογαριασμό του Δήμου από το Δήμαρχο και για λογαριασμό των 

Νομικών προσώπων  από τον πρόεδρο εκάστου εξ’ αυτών,και για λογαριασμό του αναδόχου από τον 

νόμιμο εκπρόσωπο. Το αντικείμενο της σύμβασης θα παραμείνει αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της. Η 

σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα 

δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης. 
 

3. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε 

όταν: α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η 

ποσότητα. 

β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
 

γ) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν επιβληθεί 

τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και έχουν αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα. 
 

• Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να 

υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 

κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Αξιολόγησης. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 19
ο 

 
ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν τα είδη της προμήθειας με -χρέωση του 

προμηθευτή-, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής, στις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες, στα σημεία που θα τους υποδείξουν οι υπάλληλοι του Δήμου Κεφαλλονιάς ή οι υπάλληλοι τών 

Νομικών του Προσώπων. 
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Ο Δήμος  και τα Νομικά του πρόσωπα δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο 

των ειδών που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

Παραλαβή των ειδών 
 

Αναλυτικά: 
 
Η Τα είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού  θα παραδίδονται εντός 2 ημερών από την εντολή της 

Υπηρεσία του κάθε φορέα προς τον ανάδοχο, στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια των φορέων υλοποίησης. 
  
-Η παράδοση των ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού θα γίνεται τμηματικά, με τη μεταφορά τους στις 

εγκαταστάσεις του κάθε φορέα και την εναπόθεση τους στο χώρο που θα υποδειχθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή εντός δύο (2) ημερών μετά από εντολή 

από την Υπηρεσία του κάθε φορέα. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους μέσα στα χρονικά όρια και με 

τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους μέσα στα χρονικά όρια και με 

τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση. 

Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση, εφόσον δεν παραδώσει τις 
 
ποσότητες των ειδών, μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση, σε 

περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ΄ αυτόν οι κυρώσεις που 

αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/2016. 
 
Οι φορείς δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο 

μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση των φορέων. 

 

• Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση, εφόσον δεν 

παρέδωσε τις ποσότητες των ειδών της προμήθειας, που ζητήθηκαν εντός εύλογου 

χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/2016 

ΑΡΘΡΟ 20
ο 

 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

1. Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα είδη είναι 

αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης 

και των επισήμων κρατικών φορέων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι 

όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε 

πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζει ο Δήμος και τα Νομικά του Πρόσωπα. 
 

2. Ο Δήμος και τα Νομικά του Πρόσωπα διατηρούν όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσουν 

όταν διαπιστώσουν ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής 

έχει την υποχρέωση ν' αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση του Δήμου ή των Νομικών του Προσώπων, 

κάθε ποσότητα του είδους, που προμήθευσε, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, αφότου διαπιστωθεί 

παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό  

που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προμήθειας.  
Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων ειδών της προμήθειας και 

αποστολής στο Δήμο των νέων, σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.  
3. Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου ρπομηθευθέντος είδους, επήλθε φθορά στο 

μηχανολογικό εξοπλισμό και στα μηχανήματα του δήμου, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει 

όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν. Επιπλέον, 

κατά την κρίση της Οικονομικής Επιτροπής μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να 

καταβάλει ως αποζημίωση προς το δήμο για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν 

καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 

4. Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλου είδους, κηρύσσεται 

έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 
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ΑΡΘΡΟ 21
ο 

 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ – ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου 
 
ή του αντίστοιχου Νομικού Προσώπου. Η παραλαβή θα πραγματοποιηθεί μέσα στον οριζόμενο από την 

σύμβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση. 
 

Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρώνεται τμηματικά στον προμηθευτή, με την έκδοση 

χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

ΑΡΘΡΟ 22
ο 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 
Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται τμηματικά με την παράδοση στην υπηρεσία των 

ποσοτήτων και των ειδών, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

Η καταβολή θα γίνει, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις 

διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του αναδόχου, μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων. 
 

Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, φόρους, τέλη κατά το χρόνο του διαγωνισμού, 

τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης καθώς και των τυχόν επαναληπτικών, καθώς και κάθε άλλη 

επιβάρυνση για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα 

διακήρυξη. 
 
Ο διαγωνισμός θα έχει ως κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 86 του Ν.4412/2016: 

Αναλυτικότερα : 
 

• για τα  υπό προμήθεια είδη το  μεγαλύτερο  ποσοστό  έκπτωσης  επί  τοις εκατό (%) . 
    Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 

στις τιμές της μελέτης 
 

ΑΡΘΡΟ 23 
ο 

 
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της και για ένα(1) έτος ή 

μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης. 

Στην περίπτωση αυτή, ο Προμηθευτής υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα του Δήμου ή του Νομικού 

Προσώπου με το ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης με αυτό της προσφοράς του και για το ίδιο ακριβώς 

είδος  

 
 

ΑΡΘΡΟ 24
ο 

 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 

1. Ο Ανάδοχος /χοι της προμήθειας και η αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 

εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ 

τους σχέσεις κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 
 

2. Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ΄ύλην αρμόδια Δικαστήρια σύμφωνα με το 

ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο. 
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ΑΡΘΡΟ 25
ο 

 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
1. Για κάθε πράξη του Δήμου ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ , για την οποία ο ανάδοχος κρίνει ότι είναι 

βλαπτική των συμφερόντων του, έχει δικαίωμα να ασκήσει ένσταση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Το ίδιο δικαίωμα έχει ο ανάδοχος, όταν ο Δήμος ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός 

(1) μηνός, δεν αποφαίνεται με πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ένσταση ασκείται και κατατίθεται στο 

Δήμο ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση στον 

ανάδοχο της προσβαλλόμενης πράξης. 
 

2. Εφόσον ο ανάδοχος δεν ικανοποιηθεί από την πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου  
 
ή αυτό την απορρίψει σιωπηλά, δικαιούται να προσφύγει στο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Πελοποννήσου,Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 

3852/2010. 

3. Κάθε αξίωση του αναδόχου κατά του Δήμου Κεφαλλονιάς, που δεν στηρίζεται στην απόφαση 

της αρμοδίας αρχής και για την οποία έγινε προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια, παραγράφεται, αν κατά 

το διάστημα της επιδικίας πέρασε διετία χωρίς να διακοπεί η παραγραφή. 

 

ΑΡΘΡΟ 26
ο 

 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 
1. Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα 

είναι σύμφωνες με τη μελέτη. 

2. Ο Δήμος ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει 

ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του παρόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 27
ο 

 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

στο δημοτικό κατάστημα ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ : 

www.kefallonia.gov.gr. 

2. Η περίληψη της παρούσης να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια», https://diavgeia.gov.gr 

να καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr, να τοιχοκολληθεί στον πίνακα 

ανακοινώσεων του δημαρχιακού καταστήματος και να δημοσιευθεί στο «τεύχος διακηρύξεων δημοσίων 

συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, καθώς και μια φορά στις προβλεπόμενες από την 

νομοθεσία εφημερίδες 
 

5. Τον ανάδοχο της παροχής υπηρεσίας βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή 

υποχρεώσεων, καθώς και η δαπάνη δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης, αρχικής και τυχόν 

επαναληπτικής. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του. 

6. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 1069/1980 και 

του Ν. 3463/2006. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ. 

Αριθμός Διακήρυξης Δήμου Κεφαλλονιάς:…………… 
 

5. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ. 2017 

Αριθμός Διακήρυξης Δήμου Κεφαλλονιάς:…………… 
ΟΜΑΔΑ Α  ( Δήμος  Κεφαλλονιάς) 

 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΧΛΩΡΙΝΗ 4ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ. 350   

2 ΥΓΡΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 4 
ΛΙΤΡΩΝ 

ΤΕΜ. 350   

3 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 40ΑΔΑ ΤΕΜ. 450   

4 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 12ΑΔΑ 

ΤΕΜ. 50   

5 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΤΕΜ. 40   

6 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΤΕΜ 20   

7 ΣΚΟΥΠΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΕΜ. 30   

8 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ  
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 60x90 

ΚΙΛΑ 4000   

9 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ  
ΡΟΛΑΚΙΑ  20 ΤΕΜ 48x50 

ΤΕΜ. 4.000   

10 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
70Χ120 

ΚΙΛΑ 4,000   

11 ΥΓΡΟ ΧΕΡΙΩΝ 4 ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ. 50   

12 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ. 50   

13 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1KG ΤΕΜ. 400   

14 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΣΚΟΥΠΑΣ 
ΜΕΤΑΛΙΚΑ 

ΤΕΜ. 80   

15 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΝΕΡΟΥ(50άδα) 

ΤΕΜ. 20   

16 ΣΚΟΥΠΕΣ ΨΑΘΙΝΕΣ ΤΕΜ. 20   

17 ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΑΠΟΡ. ΤΕΜ. 30   

18 ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΕΜ. 20   

19 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤ 350 ml ΤΕΜ. 50   

20 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  ΚΟΥΤ 
100ΤΕΜ 

ΤΕΜ. 20   

21 ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ ΤΕΜ 
500ml 

ΤΕΜ. 300   

22 ΚΟΥΒΑΣ με στίφτη ΤΕΜ. 30   

    ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (σε ακέραιους αριθμούς) 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ- Ολογράφως 
..................................................................................................................................... 

 

 
Συμπληρώνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. 

ΦΠΑ 24% επί  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
Ο προσφέρων 
 
……………………………………………………………………………………(Ονοματεπώνυμο) 
 
 
………………………………………………………………..………….(Υπογραφή σφραγίδα) 
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ΟΜΑΔΑ B. ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ο.Κ.Α.Π. 

(Α παιδικός σταθμός Αργοστολίου ) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ (100 ΜΈΤΡΩΝΧ30CM) TEM 11   

2 ANTIKOΛΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 15χ38εκ. ΤΕΜ 11   

3 Απολυμαντικό Υγρό καθαρισμού(spray750ml) ΤΕΜ. 22   

4 ΑΠΟΡ/ΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ Σκόνη 3 κιλών ΤΕΜ. 22   

5 ΑΠΟΡ/ΚΟ ΡΟΥΧΩΝ ΣΚΟΝΗ(πλ.χέρι)  ΤΕΜ. 11   

6 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 1 lt Τεμ. 55   

7 Αποφρακτικο σωληνωσεων κουζίνας (φακ) ΤΕΜ 22   

8 ΒΑΜΒΑΚΙ ΤΕΜ 15   

9 ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ(ΠΙΓΚΑΛ) ΜΠΑΝΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΕΜ 7   

10 ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΧ(βαμβακ.επένδυση)-ΖΕΥΓΗ ΤΕΜ. 22   

11 ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΧ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (100 τεμ) ΤΕΜ 44   

12 Γκαζάκι Ανταλλακτικό CV470 PLUS TEM 22   

13 Εντομοαπωθητικό(ταμπλέτες) των 30 τεμ. ΤΕΜ 5   

14 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ(Spray) ΤΕΜ. 44   

15 Καλαθάκι Απορριμάτων Μπάνιου(πλαστικά) ΤΕΜ 5   

16 Κοντάρι σκούπας ΤΕΜ 5   

17 Υγρό καθαρισμού χεριών(των 500ml) ΤΕΜ 88   

18 Λιποδιαλύτης υγρό(spray των 750 μλ) ΤΕΜ 22   

19 Μαλακτικό Πλυντ.Ρούχων(των 750 ml) ΤΕΜ 22   

20 Μανταλάκια πλαστικά(των 24 τεμ.) ΤΕΜ  10   

21 Μεμβράνη τροφίμων(ρολό 150 μέτρων) ΤΕΜ. 11   

22 Μωρομάντηλα   (των 64 τεμ) ΤΕΜ 110   

23 Πιάτα πλαστικά μιας χρήσης(των 50 τεμ.) ΤΕΜ 3   

24 Ποτήρια πλαστικά μιας χρήσης(των 50 τεμ0 ΤΕΜ 3   

25 Σακούλες τροφίμων ψυγείου(30χ43) των 24 τεμ. ΤΕΜ. 33   

26 Σακούλες απορρ/ων WC 46Χ56(δεκάδα) ΤΕΜ 66   

27 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΓΙΓΑΣ(ΔΕΚΑΔΑ) ΤΕΜ 44   

28 ΣΚΟΥΠΑ ΕΣΩΤ.& ΕΞΩΤ.ΧΩΡΟΥ ΤΕΜ 5   

29 Σπογγοπετσέτες 20χ26 εκ. ΤΕΜ 33   

30 Σφουγγαράκι σκευών κουζίνας(νικέλινο) ΤΕΜ. 33   

31 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ(11Χ7) ΤΕΜ. 33   

32 Σφουγγαρίστρα Επαγγ/κή(400γραμ)ανταλλακτικό ΤΕΜ 5   

33 Υγρό Απορ/κό Επαγγ/κού Πλυντ.πιάτων 10 lt TEM 7   

34 ΥΓΡΟ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΠΠ/ΚΟΥ ΠΛΥΝΤ.ΠΙΑΤΩΝ(5lt) TEM 7   

35 YΓΡΟ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ(750 ml) TEM 33   

36 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ 750ml(spray) TEM 33   

37 ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ ΤΕΜ 11   

38 ΦΑΡΑΣΙ ΤΕΜ 2   

39 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ των 800γραμμ. ΤΕΜ 176   

40 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ(ρολλά 100-120 γραμμ.) ΤΕΜ 1760   

41 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 33Χ33 ,πακ.100 τεμ. ΤΕΜ. 220   

42 ΧΛΩΡΙO ΠΑΧΥPΕΥΣΤO 2 lt TEM 33   

43 ΧΛΩΡΙΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟ 2LT TEM 55   

44 ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡ/ΚΟ ΔΑΠΕΔΩΝ 2 lt TEM 88   

45 Σακούλες απορριμάτων μεσαίες (52χ75) ΤΕΜ. 44   

    ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

(σε ακέραιους αριθμούς) 
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ- Ολογράφως 
..................................................................................................................................... 

 

Συμπληρώνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. 

ΦΠΑ 24% επί  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
 
Ο προσφέρων 
 
……………………………………………………………………………………(Ονοματεπώνυμο) 
 
 
………………………………………………………………..………….(Υπογραφή σφραγίδα) 
 

 
 
 
 
 

16PROC005642770 2016-12-27

ΑΔΑ: 683ΠΩΕ5-Θ22



 

 

( Β παιδικός σταθμός Αργοστολίου ) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑ
ΔΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ (100 ΜΈΤΡΩΝΧ30CM) TEM 44   

2 ANTIKOΛΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 15χ38εκ. ΤΕΜ 11   

3 ΑΠΟΡ/ΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ Σκόνη 3 κιλών ΤΕΜ. 33   

4 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 1 lt Τεμ. 44   

5 ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΧ(βαμβακ.επένδυση)-ΖΕΥΓΗ ΤΕΜ. 44   

6 ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΧ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (100 τεμ) ΤΕΜ 22   

7 Γκαζάκι Ανταλλακτικό C206 TEM 11   

8 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ(Spray) ΤΕΜ. 11   

9 ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡ/ΚΟ ΔΑΠΕΔΩΝ 2 lt ΤΕΜ 44   

10 Κοντάρι σκούπας ΤΕΜ 5   

11 Υγρό καθαρισμού χεριών(των 500ml) ΤΕΜ 88   

12 Λιποδιαλύτης υγρό(spray των 750 ml) ΤΕΜ 11   

13 Μαλακτικό Πλυντ.Ρούχων(των 750 ml) ΤΕΜ 44   

14 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝΜΕΣΑΙΕΣ(52Χ75) ΤΕΜ  55   

15 Μεμβράνη τροφίμων(ρολό 150 μέτρων) ΤΕΜ. 22   

16 Μωρομάντηλα   (των 64 τεμ) ΤΕΜ 242   

17 Πιάτα πλαστικά μιας χρήσης(των 50 τεμ.) ΤΕΜ 3   

18 Ποτήρια πλαστικά μιας χρήσης(των 50 τεμ0 ΤΕΜ 3   

19 Σακούλες τροφίμων ψυγείου(30χ43) των 24 τεμ. ΤΕΜ. 110   

20 Σακούλες απορρ/ων WC 46Χ56(δεκάδα) ΤΕΜ 66   

21 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΓΙΓΑΣ(ΔΕΚΑΔΑ) ΤΕΜ 55   

22 ΣΚΟΥΠΑ ΕΣΩΤ.& ΕΞΩΤ.ΧΩΡΟΥ ΤΕΜ 6   

23 Σπογγοπετσέτες 20χ26 εκ. ΤΕΜ 55   

24 Σφουγγαράκι σκευών κουζίνας(νικέλινο) ΤΕΜ. 11   

25 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ(11Χ7) ΤΕΜ. 44   

26 Σφουγγαρίστρα Επαγγ/κή(400γραμ)ανταλλακτικό ΤΕΜ 5   

27 Υγρό Απορ/κό Επαγγ/κού Πλυντ.πιάτων 10 lt TEM 7   

28 ΥΓΡΟ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΠΠ/ΚΟΥ 
ΠΛΥΝΤ.ΠΙΑΤΩΝ(10lt) 

TEM 7   

29 YΓΡΟ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ (750 ml) TEM 44   

30 ΥΓΡΟ ΚΑΘAΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ 750ml(spray) TEM 22   

31 ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ ΤΕΜ 11   

32 ΦΑΡΑΣΙ ΤΕΜ 6   

33 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ των 800γραμμ. ΤΕΜ 110   

34 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ(ρολλά 100-120 γραμμ.) ΤΕΜ 1100   

35 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 33Χ33 ,πακ.100 τεμ. ΤΕΜ. 132   

36 ΧΛΩΡΙO ΠΑΧΥPΕΥΣΤO 2 lt TEM 88   

    ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (σε ακέραιους 

αριθμούς) 
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ- Ολογράφως 
..................................................................................................................................... 

 

Συμπληρώνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. 

ΦΠΑ 24% επί  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
Ο προσφέρων 
 
……………………………………………………………………………………(Ονοματεπώνυμο) 
 
 
………………………………………………………………..………….(Υπογραφή σφραγίδα) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16PROC005642770 2016-12-27

ΑΔΑ: 683ΠΩΕ5-Θ22



 

 

( παιδικός σταθμός Ελειού  Πρόννων ΤΑ ΖΟΥΖΟΥΝΙΑ  ) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ-ΖΕΥΓΗ ΤΕΜ. 1   

2 ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΓΡΟΥ  ΤΕΜ. 1   

3 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡ/ΩΝ ΓΙΓΑΣ(90Χ120)ΔΕΚΑΔΑ ΤΕΜ. 22   

4 Υγρο απολυμαντικο wc(τύπου παπί) ΤΕΜ. 22   

5 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 1 lt ΤΕΜ. 10   

6 ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ  ΤΕΜ. 1   

7 ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΧ(βαμβακ.επένδυση)-ΖΕΥΓΗ ΤΕΜ. 7   

8 ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΧ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (100 τεμ) ΤΕΜ. 2   

9 Κοντάρι σκούπας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΕΜ 3   

10 Υγρό καθαρισμού χεριών(των 500ml) ΤΕΜ. 8   

11 Σακούλες απορρ/ων WC 46Χ56(δεκάδα) ΤΕΜ. 55   

12 ΣΚΟΥΠΑ ΕΣΩΤ.& ΕΞΩΤ.ΧΩΡΟΥ ΤΕΜ. 2   

13 Σπογγοπετσέτες 20χ26 εκ. ΚΙΛ 22   

14 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ(11Χ7) ΤΕΜ. 4   

15 Σφουγγαρίστρα (150γραμ)ανταλλακτικό ΤΕΜ. 4   

16 YΓΡΟ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝΤΖΑΜΙΩΝ(750 ml) ΤΕΜ. 2   

17 ΦΑΡΑΣΙ ΤΕΜ 1   

18 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ των 800γραμμ. ΤΕΜ 24   

19 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ(ρολλά 100-120 γραμμ.) ΤΕΜ 320   

20 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 33Χ33 ,πακ.100 τεμ. ΤΕΜ 36   

21 ΧΛΩΡΙO ΠΑΧΥPΕΥΣΤO 750ml ΤΕΜ 40   

22 ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡ/ΚΟ ΔΑΠΕΔΩΝ 2 lt ΤΕΜ 5   

23 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡ/ΩΝ WC ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ 5 lt 1 1   

    ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (σε ακέραιους αριθμούς)  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ- Ολογράφως 
..................................................................................................................................... 

 

Συμπληρώνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. 

ΦΠΑ 24% επί  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
Ο προσφέρων 
 
……………………………………………………………………………………(Ονοματεπώνυμο) 
 
 
………………………………………………………………..………….(Υπογραφή σφραγίδα) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16PROC005642770 2016-12-27

ΑΔΑ: 683ΠΩΕ5-Θ22



 

 

(  παιδικός σταθμός Ληξουρίου ΣΤΕΛΑ  ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ ) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ (100 ΜΈΤΡΩΝΧ30CM) TEM 11   

2 ANTIKOΛΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 15χ38εκ. ΤΕΜ 11   

3 ΑΠΟΡ/ΚΟ ΡΟΥΧΩΝ Σκόνη (πλύσιμο ΄χερι) ΤΕΜ. 22   

4 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 1 lt Τεμ. 22   

5 ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΧ(βαμβακ.επένδυση)-ΖΕΥΓΗ ΤΕΜ. 44   

6 ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΧ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (100 τεμ) ΤΕΜ 22   

7 Γκαζάκι Ανταλλακτικό C206 TEM 33   

8 ΧΛΩΡΙΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟ 2LT TEM 55   

9 ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡ/ΚΟ ΔΑΠΕΔΩΝ 2 lt ΤΕΜ 44   

10 Κοντάρι σκούπας ΤΕΜ 2   

11 Υγρό καθαρισμού χεριών(των 500ml) ΤΕΜ 88   

12 Υγρό απολυμαντικό χεριών ΤΕΜ 33   

13 Μαλακτικό Πλυντ.Ρούχων(των 750 ml) ΤΕΜ 11   

14 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝΜΕΣΑΙΕΣ(52Χ75) ΤΕΜ  55   

15 Σακούλες τροφίμων ψυγείου(30χ43) των 24 τεμ. ΤΕΜ. 33   

16 Σακούλες απορρ/ων WC 46Χ56(δεκάδα) ΤΕΜ 55   

17 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΓΙΓΑΣ(ΔΕΚΑΔΑ) ΤΕΜ 55   

18 ΣΚΟΥΠΑ ΕΣΩΤ.& ΕΞΩΤ.ΧΩΡΟΥ ΤΕΜ 2   

19 Σπογγοπετσέτες 20χ26 εκ. ΤΕΜ 88   

20 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ(11Χ7) ΤΕΜ. 110   

21 Σφουγγαρίστρα Επαγγ/κή(400γραμ)ανταλλακτικό ΤΕΜ 1   

22 YΓΡΟ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ (750 ml) TEM 22   

23 ΥΓΡΟ ΚΑΘAΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ 750ml(spray) TEM 22   

24 ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ ΤΕΜ 55   
25 ΦΑΡΑΣΙ ΤΕΜ 1   
26 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ των 800γραμμ. ΤΕΜ 55   
27 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ(ρολλά 100-120 γραμμ.) ΤΕΜ 330   
28 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 33Χ33 ,πακ.100 τεμ. ΤΕΜ. 44   
29 ΧΛΩΡΙO ΠΑΧΥPΕΥΣΤO 2 lt TEM 11   
30 ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ(2,5κιλών) ΤΕΜ 11   
31 ΑΠΟΡΡ/ΚΟ ΠΛΥΝΤΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ(ταμπλέτες των 31 τεμ) ΤΕΜ 22   
32 ΑΠΟΡΡ/ΚΟ ΠΥΝΤ.ΡΟΥΧΩΝ(υγρό των 2,2lt) TEM 11   
33 Υγρο απολυμαντικο wc(τύπου παπί) ΤΕΜ 33   

    ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (σε ακέραιους αριθμούς)  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ- Ολογράφως 
..................................................................................................................................... 

 

Συμπληρώνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. 

ΦΠΑ 24% επί  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

Ο προσφέρων 
 
……………………………………………………………………………………(Ονοματεπώνυμο) 
 
 
………………………………………………………………..………….(Υπογραφή σφραγίδα) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16PROC005642770 2016-12-27

ΑΔΑ: 683ΠΩΕ5-Θ22



 

 

( παιδικός σταθμός Σάμης  ) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ (100 ΜΈΤΡΩΝΧ30CM) TEM 11   

2 ANTIKOΛΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 15χ38εκ. ΤΕΜ 11   

3 Απολυμαντικό Υγρό καθαρισμού(spray750ml) ΤΕΜ. 33   

4 ΑΠΟΡ/ΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ Σκόνη 3 κιλών ΤΕΜ. 4   

5 ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ(συσκ. 100 τεμ.)  ΤΕΜ. 11   

6 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 1 lt Τεμ. 22   

7 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΣΦΟΥΓΑΡΙΣΤΡΑΣ  ΤΕΜ 3   

8 ΒΑΜΒΑΚΙ ΤΕΜ 11   

9 ΚΡΕΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ των 500 ml ΤΕΜ 22   

10 ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΧ(βαμβακ.επένδυση)-ΖΕΥΓΗ ΤΕΜ. 6   

11 ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΧ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (100 τεμ) ΤΕΜ 22   

12 Γκαζάκι Ανταλλακτικό CV470 PLUS TEM 11   

13 Κοντάρι σκούπας ΤΕΜ 5   

14 Υγρό καθαρισμού χεριών(των 500ml) ΤΕΜ 66   

15 Μεμβράνη τροφίμων(ρολό 150 μέτρων) ΤΕΜ. 11   

16 Μωρομάντηλα   (των 64 τεμ) ΤΕΜ 66   

17 Πιάτα πλαστικά μιας χρήσης(των 50 τεμ.) ΤΕΜ 1   

18 Ποτήρια πλαστικά μιας χρήσης(των 50 τεμ0 ΤΕΜ 5   

19 Σακούλες τροφίμων ψυγείου(30χ43) των 24 τεμ. ΤΕΜ. 88   

20 Σακούλες απορρ/ων WC 46Χ56(δεκάδα) ΤΕΜ 66   

21 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΓΙΓΑΣ(ΔΕΚΑΔΑ) ΤΕΜ 77   

22 ΣΚΟΥΠΑ ΕΣΩΤ.& ΕΞΩΤ.ΧΩΡΟΥ ΤΕΜ 3   

23 Σπογγοπετσέτες 20χ26 εκ. ΤΕΜ 44   

24 Σφουγγαράκι σκευών κουζίνας(νικέλινο) ΤΕΜ. 22   

25 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ(11Χ7) ΤΕΜ. 22   

26 Σφουγγαρίστρα  ανταλλακτικό ΤΕΜ 3   

27 YΓΡΟ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝΤΖΑΜΙΩΝ(750 ml) TEM 44   

28 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ 750ml(spray) TEM 22   

29 ΦΑΡΑΣΙ ΤΕΜ 1   

30 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ των 800γραμμ. ΤΕΜ 88   

31 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ(ρολλά 100-120 γραμμ.) ΤΕΜ 440   

32 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 33Χ33 ,πακ.100 τεμ. ΤΕΜ. 33   

33 ΧΛΩΡΙO ΠΑΧΥPΕΥΣΤO 2 lt TEM 11   

34 ΧΛΩΡΙΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟ 2LT TEM 66   

35 ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡ/ΚΟ ΔΑΠΕΔΩΝ 2 lt TEM 44   

    ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (σε ακέραιους 

αριθμούς) 
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ- Ολογράφως 
..................................................................................................................................... 

 

Συμπληρώνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. 

ΦΠΑ 24% επί  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
Ο προσφέρων 
 
……………………………………………………………………………………(Ονοματεπώνυμο) 
 
 
………………………………………………………………..………….(Υπογραφή σφραγίδα) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16PROC005642770 2016-12-27

ΑΔΑ: 683ΠΩΕ5-Θ22



 

 

( παιδικός σταθμός Πυλάρου  ΤΑ ΜΕΛΙΣΣΑΚΙΑ ) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ (100 ΜΈΤΡΩΝΧ30CM) TEM 11   

2 ANTIKOΛΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 15χ38εκ. ΤΕΜ 22   

3 Απολυμαντικό Υγρό καθαρισμού(spray750ml) ΤΕΜ. 33   

4 ΑΠΟΡ/ΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ Σκόνη 3 κιλών ΤΕΜ. 4   

6 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 1 lt Τεμ. 44   

7 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΣΦΟΥΓΑΡΙΣΤΡΑΣ  ΤΕΜ 2   

10 ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΧ(βαμβακ.επένδυση)-ΖΕΥΓΗ ΤΕΜ. 2   

11 ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΧ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (100 τεμ) ΤΕΜ 22   

13 Κοντάρι σκούπας ΤΕΜ 2   

14 Υγρό καθαρισμού χεριών(των 200ml) ΤΕΜ 88   

15 Μεμβράνη τροφίμων(ρολό 150 μέτρων) ΤΕΜ. 11   

16 Μωρομάντηλα   (των 64 τεμ) ΤΕΜ 66   

19 Σακούλες τροφίμων ψυγείου(30χ43) των 24 τεμ. ΤΕΜ. 22   

20 Σακούλες απορρ/ων WC 46Χ56(δεκάδα) ΤΕΜ 55   

21 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΜΕΣΑΙΕΣ) 52Χ75(ΔΕΚΑΔΑ) ΤΕΜ 22   

22 ΣΚΟΥΠΑ ΕΣΩΤ.& ΕΞΩΤ.ΧΩΡΟΥ ΤΕΜ 2   

23 Σπογγοπετσέτες 20χ26 εκ. ΤΕΜ 33   

24 Σφουγγαράκι σκευών κουζίνας(νικέλινο) ΤΕΜ. 22   

25 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ(11Χ7) ΤΕΜ. 33   

26 Σφουγγαρίστρα ανταλλακτικό ΤΕΜ 2   

27 YΓΡΟ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝΤΖΑΜΙΩΝ(750 ml) TEM 22   

28 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ 750ml(spray) TEM 22   

29 ΦΑΡΑΣΙ ΤΕΜ 1   

30 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ των 800γραμμ. ΤΕΜ 44   

31 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ(ρολλά 100-120 γραμμ.) ΤΕΜ 220   

32 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 33Χ33 ,πακ.100 τεμ. ΤΕΜ. 110   

33 ΧΛΩΡΙO ΠΑΧΥPΕΥΣΤO 2 lt TEM 22   

34 ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡ/ΚΟ ΔΑΠΕΔΩΝ 2 lt TEM 33   

    ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (σε ακέραιους αριθμούς)  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ- Ολογράφως 
..................................................................................................................................... 

 

 
 
Συμπληρώνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. 

ΦΠΑ 24% επί  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
 

Ο προσφέρων 
 
……………………………………………………………………………………(Ονοματεπώνυμο) 
 
 
………………………………………………………………..………….(Υπογραφή σφραγίδα) 
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( ΜΟΝΑΔΑ ΚΗΦΗ ΠΥΛΑΡΟΥ  ) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 
1 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ (100 ΜΈΤΡΩΝΧ30CM) TEM 22   

2 ANTIKOΛΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 15χ38εκ. ΤΕΜ 2   

3 ΓΚΑΖΑΚΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ C206 ΤΕΜ. 4   

4 KONTAΡΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΤΕΜ. 2   

5 ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ  ΤΕΜ. 1   

6 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 1 lt Τεμ. 22   

7 ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΧ(βαμβακ.επ-ΖΕΥΓΗ ΤΕΜ. 2   

8 ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΧ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (100 τεμ) ΤΕΜ 22   

9 Κοντάρι σκούπας ΤΕΜ 2   

10 Υγρό καθαρισμού χεριών(των 500ml) ΤΕΜ 22   

11 Μωρομάντηλα   (των 64 τεμ) ΤΕΜ 22   

12 Σακούλες τροφίμων ψυγείου(30χ43) των 24 τεμ. ΤΕΜ. 33   

13 Σακούλες απορρ/ων WC 46Χ56(δεκάδα) ΤΕΜ 22   

14 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΓΙΓΑΣ(ΔΕΚΑΔΑ) ΤΕΜ 22   

15 ΣΚΟΥΠΑ ΕΣΩΤ.& ΕΞΩΤ.ΧΩΡΟΥ ΤΕΜ 4   

16 Σπογγοπετσέτες 20χ26 εκ. ΤΕΜ 22   

17 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ(11Χ7) ΤΕΜ. 22   

18 Σφουγγαρίστρα ανταλλακτικό ΤΕΜ 4   

19 YΓΡΟ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝΤΖΑΜΙΩΝ(750 ml) TEM 11   

20 ΥΓΡΟ ΚΑΘΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ 750ml(spray) TEM 22   

21 ΦΑΡΑΣΙ ΤΕΜ 1   

22 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ των 800γραμμ. ΤΕΜ 44   

23 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ(ρολλά 100-120 γραμμ.) ΤΕΜ 132   

24 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 33Χ33 ,πακ.100 τεμ. ΤΕΜ. 55   

25 ΧΛΩΡΙO ΠΑΧΥPΕΥΣΤO 2 lt TEM 22   

26 ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡ/ΚΟ ΔΑΠΕΔΩΝ 2 lt TEM 11  
 

 

    ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (σε ακέραιους αριθμούς  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ- Ολογράφως 
..................................................................................................................................... 

 

 

Συμπληρώνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. 

ΦΠΑ 24% επί  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
Ο προσφέρων 
 
……………………………………………………………………………………(Ονοματεπώνυμο) 
 
 
………………………………………………………………..………….(Υπογραφή σφραγίδα) 
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(ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΚΑΠ-ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΣΣ & ΚΑΠΗ ) 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

 
1 

 
Απορριπαντικό Υγρό Πλυντ. Ρούχων (2,86lt) 

TEM 4   

2 KΟΝΤΑΡΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΤΕΜ 2   

3 ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ των 24 τεμ. ΤΕΜ. 5   

4 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 1 lt Τεμ. 20   

5 ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΧ(βαμβακ.επένδυση)-ΖΕΥΓΗ ΤΕΜ. 4   

6 Κοντάρι σκούπας ΤΕΜ 2   

7 Υγρό καθαρισμού χεριών(των 500ml) ΤΕΜ 48   

8 Σακούλες απορρ/ων WC 46Χ56(δεκάδα) ΤΕΜ 120   

9 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 70χ95(ΔΕΚΑΔΑ) ΤΕΜ 40   

10 ΣΚΟΥΠΑ ΕΣΩΤ.& ΕΞΩΤ.ΧΩΡΟΥ ΤΕΜ 2   

11 Σπογγοπετσέτες 20χ26 εκ. ΤΕΜ 20   

12 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ(11Χ7) ΤΕΜ. 8   

13 Σφουγγαρίστρα ανταλλακτικό ΤΕΜ 2   

14 YΓΡΟ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝΤΖΑΜΙΩΝ(750 ml) TEM 10   
15 ΥΓΡΟ ΚΑΘΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ 750ml(spray) TEM 4   

16 ΦΑΡΑΣΙ πλαστικό ΤΕΜ 1   
17 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ των 800γραμμ. ΤΕΜ 40   

18 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ(ρολλά 100-120 γραμμ.) ΤΕΜ 320   

19 ΧΛΩΡΙO ΠΑΧΥPΕΥΣΤO 2 lt TEM 20   
20 ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡ/ΚΟ ΔΑΠΕΔΩΝ 2 lt TEM 16   

21 ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΧ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (100 τεμ) ΤΕΜ 22   

22 Γκαζάκι Ανταλλακτικό C206 TEM 24   

23 Κοντάρι σκούπας ΤΕΜ 2   

24 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΣΦΟΥΓΑΡΙΣΤΡΑΣ  ΤΕΜ 2   
    ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (σε ακέραιους 
αριθμούς) 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ- Ολογράφως 
..................................................................................................................................... 

 

Συμπληρώνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. 

ΦΠΑ 24% επί  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
 
 
Ο προσφέρων 
……………………………………………………………………………………(Ονοματεπώνυμο) 
 
………………………………………………………………..………….(Υπογραφή σφραγίδα) 
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Γ. ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 40 ΑΔΑ ΤΕΜ. 82   

2  ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1KG ΤΕΜ. 1000   

3 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 40ΠΑΚΕΤ /ΚΥΒ ΤΕΜ. 48   

4 ΑΠΟΡΥΠ. ΠΙΑΤΤΩΝ 4 LITR ΤΕΜ. 10   

5 ΧΛΩΡΙΝΗ 4LITR ΤΕΜ. 50   

6 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4LITR ΤΕΜ 100   

7  ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΙΜΑΤΩΝ  
70Χ120 

ΚΙΛ 2600   

8 ΣΦΟΥΓΚΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜ. 400   

9 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ρολ. 20 τεμ 
48x50 

ΤΕΜ. 220   

10 ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΤΕΜ 300   

11 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΙΜΑΤΩΝ 60Χ90 ΚΙΛ 500   

12 ΥΓΡΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 4 
ΛΙΤΡΩΝ 

ΤΕΜ. 4   

13 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΤΕΜ. 200   

14 ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 15KG ΤΕΜ 80   

15 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 100Μ ΤΕΜ. 20   

16 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ  ΤΕΜ. 5   

17 ΣΚΟΥΠΕΣ  ΤΕΜ. 5   

18 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ 4 LITR ΤΕΜ. 10   

19 ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 
ΚΟΥΤ/100/ΤΕΜ 

ΤΕΜ. 1000   

20 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΚΟΥΤ/100ΤΕΜ 

ΤΕΜ. 1000   

21 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΜΠΟΛ ΦΑΓΗΤΟΥ  ΚΙΛ. 300   

22 ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ  ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 4LITR TEM 5   

23 ΜΠΩΛ ΦΑΓΗΤΟΥ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙΑ 
50ΑΔΑ 

TEM 18550   

24 ΣΥΡΜΑ ΧΟΝΤΡΟ TEM 200   

25 ΜΠΩΛ ΚΡΕΜΑΣ 50ΑΔΑ TEM 7500   

26 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ 4LITR TEM 120   

27 ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΚΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ 500ML TEM 60   

    ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (σε ακέραιους αριθμούς)  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ- Ολογράφως 
..................................................................................................................................... 

 

 
Συμπληρώνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. 

ΦΠΑ 24% επί  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
 
Ο προσφέρων 
 
……………………………………………………………………………………(Ονοματεπώνυμο) 
 
 
………………………………………………………………..………….(Υπογραφή σφραγίδα) 
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ΟΜΑΔΑ Δ. ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 
1 ΧΛΩΡΙΝΗ 4ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ. 20   

2 ΥΓΡΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 4 ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ. 10   

3 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 40ΑΔΑ ΤΕΜ. 16   

4 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΤΕΜ. 6   

5 ΣΚΟΥΠΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΕΜ. 3   

6 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 60x90 ΚΙΛ 200   

7 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ρολ. 20 τεμ 48x50 ΤΕΜ. 200   

8 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
70Χ120 

ΚΙΛΑ 40   

9 ΥΓΡΟ ΧΕΡΙΩΝ 4 ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ. 1   

10 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 ΛΙΤΡΩΝ  ΤΕΜ. 5   

11 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1KG ΤΕΜ. 18   

12 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΣΚΟΥΠΑΣ ΤΕΜ. 9   

13 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (50άδα) ΤΕΜ. 10   

14 ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΤΕΜ. 20   

15 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ W.C. ΤΕΜ. 10   

16 ΧΑΡΤΟΠΕΤΕΤΕΣ 40ΠΑΚΕΤ/ ΚΥΒ ΤΕΜ. 1   

17 ΣΦΟΥΓΚΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜ. 10   

18 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (κουτί) ΤΕΜ. 1   

19 ΦΑΡΑΣΙΑ ΤΕΜ. 3   

20 ΚΟΥΒΑΣ με στίφτη ΤΕΜ. 2   

21 ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ ΤΕΜ 500ml ΤΕΜ 10   

22 ΑΠΟΡΥΠ. ΠΙΑΤΤΩΝ 500ml ΤΕΜ 1   

    ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (σε ακέραιους αριθμούς)  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ- Ολογράφως 

..................................................................................................................................... 
 

 
 

Συμπληρώνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. 

ΦΠΑ 24% επί  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
 
 

 
 
Ο προσφέρων 
 
……………………………………………………………………………………(Ονοματεπώνυμο) 
 
 
………………………………………………………………..………….(Υπογραφή σφραγίδα) 
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   ΟΜΑΔΑ Ε ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ . ΚΕ.ΔΗ.Κ.Ε.                     

A/A ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1  ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΚΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ 1 LITR ΛΙΤΡΑ 350   

2 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 4LITR  TEM               150   

3 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  ΤΕΜ. 20   

4 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ  ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ  ΓΙΓΑΣ  ΤΕΜ. 60   

5 ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ  4 LITR ΤΕΜ 30   

6 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΓΑΣ  80*110 ΚΙΛ 150   

7 ΣΚΟΥΠΑ ΝΑΥΛΟΝ  ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  ΤΕΜ. 24   

8 ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ  ΤΕΜ. 24   

9 ΥΓΡΟ ΑΠΟΡ/ΚΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 4 LITR ΤΕΜ  4   

10 ΧΑΡΤΙ  ΚΟΥΖΙΝΑΣ  ρολό του 1Kg ΤΕΜ. 40   

11 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ  ΤΖΑΜΙΩΝ 4 LITR            ΤΕΜ 20   

12 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ρολό των 90γρ(40άδα) ΤΕΜ. 42   

13 ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΟΡΔ.52*70(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΡΟΛΛΟ ΤΩΝ 10τεμ) ΤΕΜ 200   

14 ΧΛΩΡΙΝΗ  ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ  4 LITR ΤΕΜ                 95   

15 ΧΛΩΡΙΝΗ ΑΠΛΗ 4 LITR ΤΕΜ 88   

16 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡ. 90*60 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΛΟΥ)  ΚΙΛ 90   

17 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ  ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ  (ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,45 * 0,56 )ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΡΟΛΟ ΤΩΝ 20 ΤΕΜ. 

ΤΕΜ 180   

18 ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ  ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ/ ΚΟΝΤΑΡΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ  ΤΕΜ. 12   

19  ΒΕΤΕΧ                                             ΤΕΜ. 60   

20 ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΟΛΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΖΕΥΓΟΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΜΕΓΕΘΗ  

ΤΕΜ  80   

21 ΥΓΡΗ ΠΑΡΚΕΤΙΝΗ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ  ΛΙΤΡ 10   

22 ΣΚΟΥΠΑ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ (ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ) ΤΩΝ 60CMMEΚΟΝΤΑΡΙ  ΤΕΜ. 4   

23 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΕ  ΡΟΛΟ ΤΩΝ 5kg ΤΕΜ  18   

24 ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ  ΟΞΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΩΝ 500ml ΤΕΜ. 250   

25 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤIΣTIKO ΤΩΝ 350 ΓΡ. ΤΕΜ. 15   

26 ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (100 ΤΕΜ) ΤΕΜ 24   

27 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ    ΤΕΜ. 20   

28 ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΑ , ΝΙΠΤΗΡΕΣ ,ΜΑΡΜΑΡΑ Κ.Τ.Λ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
500γρ 

ΤΕΜ. 30   

29 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ  ΤΕΜ 12   

30 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ –ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΟΣΜΩΝ (ΑΠΟΣΜΊΝΗ) 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ 1LT 

ΛΙΤΡ  70   

31 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΩΝ 150ΓΡ ΤΕΜ. 15   

32 ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΥΛΟ 100ΓΡ. ΤΕΜ.  10   

33 ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ  ΤΩΝ 100 ΓΡ. ΤΕΜ. 35   

34 ΣΚΟΥΠΑ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜ.  8   

35 ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ ΤΕΜ. 4   

36 ΚΑΔΟΣ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 50LT ΤΕΜ. 6   

    ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (σε ακέραιους αριθμούς)  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ- Ολογράφως 

..................................................................................................................................... 
 

Συμπληρώνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. 

ΦΠΑ 24% επί  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

Ο προσφέρων 
 

……………………………………………………………………………………(Ονοματεπώνυμο) 
 

………………………………………………………………..………….(Υπογραφή σφραγίδα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B 

 
[ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ(ΤΕΥΔ)άρθρου 79, παρ. 4 ν. 4412/2016(Α 147)] 

ΦΕΚ B 3698 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
 

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
i
  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της 
διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 
(αφ) 
- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6148_11] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι Κεφαλλονιά,ΤΚ 28100] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ] 
- Τηλέφωνο: [26713-60156] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [log.dim.kef@gmail.com] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [kefallonia.gov.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

[ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ.], CPV: 39830000-

9(Προϊόντα Καθαρισμού) 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [6148_11] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [5] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΦΟΡΕΑ 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ στην αριθ. 15 κατευθυντήρια οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ(αριθ.αποφ.:161/2016) 
με Α.Δ.Α.:ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 
μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός 
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, 
«κοινωνική επιχείρηση»iv ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 
προστατευόμενης απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία 
ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι 
απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην 
ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το 
μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται 
η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την 
κατάταξη στον επίσημο κατάλογοv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που 
λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά 
περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 
λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
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διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:  

 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με 
άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς 
φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην 
ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για 
συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς 
που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 
ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα 
να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 
γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με 
την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον 
σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
vii

  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που 
καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια 
και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του 
παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και 
υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν 
απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν 
πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο 
οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να 
συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή 
ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα 
αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 

ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας 

τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε 

υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

viii
 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

• δωροδοκία
x,
xi· 

• απάτηxii· 

• τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv· 

• παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου

xvi
 το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται 
ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η 
οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 
μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά 
και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων 
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

xxii
, στην Ελλάδα 

και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος 
; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 
απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους ;

xxiii
 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 

[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή 
των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiv 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει 
τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου

xxv
; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 
αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από 
τις ακόλουθες καταστάσεις

xxvi
 : 

α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 
από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο 
οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη 
σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 
συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας 
υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις

xxvii 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
xxviii

; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με 

άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση 
του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 
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Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με 
άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης

xxx
; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια

xxxi
 κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης 
δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , 
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων 
κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 
3310/2005

xxxii
: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 
του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV 
χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 
επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα 
σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασήςxxxiii

; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει 
τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες 
στη χώρα εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε 
αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών 
που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης : 
και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο 
εξής xxxiv: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα που 
καλύπτεται από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη 
σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών ετών που 
απαιτούνται είναι ο εξής: 
και/ή, 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον αριθμό 
ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο 
εξής

xxxv
: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
 
 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…] νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον 
κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες 
για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε 
την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίες
xxxvi

 
που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές 
των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
αναλογία μεταξύ x και y

xxxvii
 -και η αντίστοιχη αξία) 

 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική κάλυψη 
επαγγελματικών κινδύνων του οικονομικού φορέα 
είναι το εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες (ενδέχεται 
να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει 
προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 
της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, ο 
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα 
έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή  
εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων 
εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη): 
[…] 
Έργα: [……] 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και 
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, ο 
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες 
κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει 
προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες 
κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει 
προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε 
τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες 
δημόσιους ή ιδιωτικούςxl: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):  
[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
    

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει 
το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 
τεχνικές υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 
έλεγχο της ποιότητας: 
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο 
οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το 
ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 
τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 
 
 
 
 
[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο 
τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα 
για την διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα 
μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει τα 
ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας 
εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή 
υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια 
ελέγχωνxlii όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή 
τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα 
μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και 
τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της 
ποιότητας; 

 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών 
προσόντων διατίθενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη 
σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 
 
α)[......................................……] 
 
 
 
 
β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα 
ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά 
την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 
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8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του 
οικονομικού φορέα και ο αριθμός των διευθυντικών 
στελεχών του κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα 
εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα 
ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικό 
εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει 
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίαςxliii το 
ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα 
δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων 
που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία 
βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη 
διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια 
άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για 
άτομα με ειδικές ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια 
άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν 
όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια 
άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν 
όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει 
προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του 
αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι 
πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή 
τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και 
συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια 
ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον 
περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με τον 
ακόλουθο τρόπο: 
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή λοιπές 
μορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για 
καθένα από αυτά αν ο οικονομικός φορέας διαθέτει 
τα απαιτούμενα έγγραφα: 
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές 
μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται 
ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το καθένα: 

[….] 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχιxlv 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]xlvi 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι 
ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα 
πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται

xlvii
, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση 
σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxlviii. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των 
πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική 
περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων 
(ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή 
το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το 
σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 
εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου 
ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων. 

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και 
τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική 
επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα 
εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση 
παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος.  

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 
192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της 
Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 
1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ 
C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα 
εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, 
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) 
“Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες 
διατάξεις”. 

xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και 
Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 
73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η 

επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η 
παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 
σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο 
οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της 
σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 
παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός 
ΕΕ 2016/7) 

xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). 
Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να 
συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη.  

xxxv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη.  

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε 
έτη. 

xxxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα 
σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων 
οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά 
έντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από αρμόδιο επίσημο 
οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 
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xliii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και 
στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους 
σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το 
πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  

xlviii Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο 
αυτών 

xlviii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

xlviii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή 
το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το 
σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 
εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου 
ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

xlviii Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων. 

xlviii Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

xlviii Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

xlviii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους 
σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με 
την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι 
τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

xlviii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση 
παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος.  

xlviii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

xlviii Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

xlviii Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 
της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ 
L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της 
Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 
1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xlviii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xlviii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα 
εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xlviii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, 
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
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δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) 
“Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες 
διατάξεις”. 

xlviii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xlviii Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε 
και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xlviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlviii Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 
73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xlviii Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η 

επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xlviii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο 
εδάφιο).  

xlviii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η 
παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 
σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο 
οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xlviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlviii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα 
έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xlviii . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 
2016/7) 

xlviii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xlviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 
παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xlviii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xlviii Πρβλ άρθρο 48. 

xlviii  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xlviii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). 
Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xlviii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να 
συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xlviii  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη.  

xlviii  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη.  
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xlviii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xlviii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xlviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε 
έτη. 

xlviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xlviii Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες 
για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

 

xlviii Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά 
στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά 
έντυπα ΤΕΥΔ. 

 

xlviii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από αρμόδιο επίσημο 
οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

 

xlviii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί 
χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

 

xlviii Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

 

xlviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlviii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το 
πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  

 

 

Η  παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθ. 340/2016 Απόφαση Οικ. Επιτροπής 
 

Αργοστόλι 27/12/2016 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ   

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 
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