
 

 

       
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  

Ταχ. Δ/νση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2  

Τηλ.: 2813409185 

Fax:  2810-229207 

E-mail : prom@heraklion.gr 

 

 

 

 

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: 

58122/11-07-2018 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :    270.151,30 €  

Φ.Π.Α.                      :         64.836,31 €  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :    334.987,61 €  

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

Ο Δήμος Ηρακλείου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με τίτλο : «Προμήθεια 
ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού έτους 2018 του Δήμου Ηρακλείου, του Δημοτικού Οργανισμού 
Προσχολικής Αγωγής, Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης του Δήμου Ηρακλείου (ΔΟΠΑΦΜΑΗ), της 
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ηρακλείου, της Σχολικής Επιτροπής 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  του Δήμου  Ηρακλείου, της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης 
Ηρακλείου (ΔΗΚΕΗ) με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά ανά είδος» ,προϋπολογισμού 334.987,61 €.  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε ημέρων  (35) ημερών, από την 
ημερομηνία  ανάρτησης της προκήρυξης στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.  

Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf), στη 
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ .Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και 
πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου http:// www.heraklion.gr. 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη 
http://www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ορίζεται η 03/09/2018, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς 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 στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 07/09/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
10:00 από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από το διαδικτυακό τόπο 
του διαγωνισμού, στη διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο 
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.heraklion.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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(όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Τα υπόψη αιτήματα/ερωτήματα υποβάλλονται αποκλειστικά στην 
ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται παρακάτω (Άρθρο 2.1.3 της παρούσης) και θα 
απευθύνονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή 
δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με τρόπο άλλο από τον ως άνω 
προδιαγεγραμμένο. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί 
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. 

Τα στοιχεία των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης, 
η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης. 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Αγ.Τίτου 1 

Πόλη Ηράκλειο Κρήτης 

Ταχυδρομικός Κωδικός 71202 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL431 

Τηλέφωνο (+30)2813409185-186-189-403 

Φαξ (+30) 2810229207 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  prom@heraklion.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Δ/νση Οικονομικών 

Τμήμα Προμηθειών, 2813 409186 

Δαμιανάκη Αικατερίνη, Τζανιδάκης Βασίλειος 

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

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ηρακλείου  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση  

   

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α)Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr και στην διεύθυνση 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ .  

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  

           Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 10.00 π.μ. και έως τις 13.00 μ.μ. με το Τμήμα Προμηθειών του 
Δήμου Ηρακλείου στα τηλ. (+30)2813409185-186-189-403, e-mail: prom@heraklion.gr.  

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου  οικονομικού 
έτους 2018 για τα είδη που αφορούν το Δήμο  και τους προϋπολογισμούς κάθε Νομικού Προσώπου 
χωριστά. 

http://www.heraklion.gr/
http://www.heraklion.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:prom@heraklion.gr


 

Σελίδα 3 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού έτους 2018 του 
Δήμου Ηρακλείου, του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής, Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης 
του Δήμου Ηρακλείου (ΔΟΠΑΦΜΑΗ), της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου 
Ηρακλείου, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  του Δήμου  Ηρακλείου, της 
Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Ηρακλείου (ΔΗΚΕΗ) με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά είδος. 

Η συνολική προμήθεια αναλύεται ως εξής: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

1.Προμήθεια ειδών , καθαριότητας και  

ευπρεπισμού έτους 2018 του Δήμου Ηρακλείου 

Τμήμα Διαχείρισης :         20.460,00 € 

Δ/νση Καθαριότητας:       59.998,64 € 

Τμήμα Κοιμητηρίων:           3.534,00 € 

Κοιν. Παντοπωλείο:           20.234,32 €  

Τμήμα Πρασίνου:                 1.773,20 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣ  

                    ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:    106.000,16 € 

2.Προμήθεια ειδών , καθαριότητας και 
ευπρεπισμού  έτους 2018 του Δημοτικού 
Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής, Φροντίδας και 
Μαζικής Άθλησης του Δήμου Ηρακλείου 
(ΔΟΠΑΦΜΑΗ)    

ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΠΑΦΜΑΗ :       54.821,64 €                                

 

3.Προμήθεια : Ειδών Καθαριότητας και Υγιεινής 
έτους 2018 για της ανάγκες των σχολείων της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου 

ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ:         92.239,26 € 

4. Προμήθεια : Ειδών Καθαριότητας και Υγιεινής 
έτους 2018 για της ανάγκες των σχολείων της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου 

ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ:        71.270,30  €                        

5.  . Προμήθεια : Ειδών Καθαριότητας και Υγιεινής 
έτους 2018 για τη Δημοτική Κοινωφελή 
Επιχείρηση Ηρακλείου (ΔΗΚΕΗ) 

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΚΕΗ:                 10.656,25 €                    

ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:                334.987,61 € 

 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 33772000-2, 39831200-8, 39830000-9, 19640000-4 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 334.987,61 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 270.151,30 €  ΦΠΑ : 64.836,31 € ). 

Η προμήθεια θα βαρύνει τους παρακάτω κωδικούς από τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου 
Ηρακλείου: 
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ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ΠΟΣΟ 

15-6634.001 

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 

ευπρεπισμού του Δήμου Ηρακλείου 

Γενικές Υπηρεσίες 3.800,00 

20-6634.001 

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 

ευπρεπισμού του Δήμου Ηρακλείου. 3.000,00 

30-6634.001 

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 

ευπρεπισμού του Δήμου Ηρακλείου 

Γενικές Υπηρεσίες. 2.000,00 

35-6634.001 

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 

ευπρεπισμού του Δήμου Ηρακλείου 

Γενικές Υπηρεσίες. 1.000,00 

40-6634.001 

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 

ευπρεπισμού του Δήμου Ηρακλείου 

Γενικές Υπηρεσίες. 2.660,00 

45-6634.001 

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 

ευπρεπισμού του Δήμου Ηρακλείου 

Γενικές Υπηρεσίες. 2.000,00 

50-6634.001 

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 

ευπρεπισμού του Δήμου Ηρακλείου 

Γενικές Υπηρεσίες. 3.000,00 

70-6634.001 

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 

ευπρεπισμού του Δήμου Ηρακλείου 

Γενικές Υπηρεσίες. 3.000,00 

20-6699.002 

Προμήθεια Πλαστικών σάκων Δ/νση 

Καθαριότητας 59.998,64 

45-6635.001 

Προμήθεια απορρυπαντικών πλύσης 

οστών & απολυμαντικών Τμήματος 

Δημοτικών Κοιμητηρίων 3.534,00 

15-6481.001 

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 

ευπρεπισμού Κοινωνικό Παντοπωλείο 20.234,32 

35.6699.001 

Προμήθεια Πλαστικών σάκων Τμήμα 

Μελετών και συντήρηση Πρασίνου 1.773,20 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

106.000,16 € 

 

 

 

ΚΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρωτοβάθμια Σχολική 

Επιτροπή  ΠΟΣΟ 

ΜΕΣΩ 
ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΥΠ. ΕΣ. 

(ΚΑΠ) 

Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και 

Υγιεινής»  για τις ανάγκες των 

σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης 

Δ. Ηρακλείου 92.239,26 € 

 

ΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δευτεροβάθμια Σχολική 

Επιτροπή  ΠΟΣΟ 

ΜΕΣΩ 
ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΥΠ. ΕΣ. 

(ΚΑΠ 

Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και 

Υγιεινής»  για τις ανάγκες των 

σχολείων της Δευτεροβάθμιας 

Εκπ/σης Δ. Ηρακλείου 71,270,00 € 

 

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΚΕΗ  ΠΟΣΟ 
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10-6633 Προμήθεια χημικού υλικού ΔΗΚΕΗ 4.887,46 € 

10-6634 

Προμήθεια ειδών Καθαριότητας και 

Υγιεινής ΔΗΚΕΗ 5.768,79 € 

 

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΟΠΑΦΜΑΗ  ΠΟΣΟ 

60-6634 

Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και 

Υγιεινής  ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

54.821,64 € 

 

 

  

Η σύμβαση θα έχει ισχύ ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής της και ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ, 
με δυνατότητα παράτασης εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες και ο προϋπολογισμός.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει τιμής ανά είδος (Άρθρο 86 ν.4412/2016) 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 Α: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 
την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 
(Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

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

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών 
τους με κλήρωση», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις”, 

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο 
και άλλες διατάξεις»,   

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη 
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του 
Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν 
στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου 



 

Σελίδα 6 

δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) 
σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”. 

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

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 
7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 Την 12-12-12 (ΦΕΚ Α’ 240) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α’18) 
άρθρο 4, παρ.1 έως 5 για την ανάδειξη προμηθευτών- χορηγητών προμηθευτών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και 
όλων των Νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των Νομικών τους προσώπων καθώς 
και των συνδέσμων ΟΤΑ Α΄ και Β’ βαθμού και η οποία στο άρθρο 4, προβλέπει: 

 «1. Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες  

 α. τροφίμων 

 β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παροχών των σχετικών υπηρεσιών, 

 γ. πετρελαιοειδών και 

  δ. φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού 

 για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από 
τους οικείους Δήμους.  

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου 
των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει 
την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 Β: 

 Την απόφαση 79/2018 του Διοικητικού Συμβουλίου  του ΔΟΠΑΦΜΑΗ για την έγκριση του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού και των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισμού για το ΔΟΠΑΦΜΑΗ του Δήμου Ηρακλείου για το οικονομικό έτος 2018 ποσού 54.821,64 
€ σε βάρος του ΚΑ 60-6634  

 Την απόφαση 6/2018 του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελής Δημοτικής Επιχείρησης  
Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Κοινωνικής πρόνοιας Ηρακλείου ( Απόσπασμα από το Πρακτικό 2/2018 
της συνεδρίασης του ΔΣ) με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισμού συνολικού ποσού 10.656,25 € σε βάρος των ΚΑ 10-6633, με τίτλο «προμήθεια χημικού 
υλικού» ποσού 4.887,46 € συν φπα και 10-6634 με τίτλο «προμήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισμού» ποσού 5.768,79 € συν φπα.  

 Την απόφαση 37/2018 του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισμού για το έτος 2018 από το Δήμο Ηρακλείου συνολικού ποσού 92.239,26 €. 
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 Την απόφαση 30/2018 του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισμού για το έτος 2018 από το Δήμο Ηρακλείου συνολικού ποσού 71.270,30 €. 

 Την υπ’ αριθ.  460/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου με την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια του Διαγωνισμού 

 Την υπ’ αριθ. 747/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου με την οποία 
καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού και εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης .  

 Την Μελέτη για την εκτέλεση της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού έτους 2018 του 
Δήμου Ηρακλείου, του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής, Φροντίδας και Μαζικής 
Άθλησης του Δήμου Ηρακλείου (ΔΟΠΑΦΜΑΗ), της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  
Δήμου Ηρακλείου, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  του Δήμου  Ηρακλείου, της 
Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Ηρακλείου (ΔΗΚΕΗ) (Τεχνικές προδιαγραφές, Συγγραφή  
Υποχρεώσεων, Ενδεικτικός   Προϋπολογισμός) του Δήμου Ηρακλείου. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη 
http://www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων( Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) 
ορίζεται η 03/09/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής 
ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς 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 στο άρθρο 6 της ΥΑ 
Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 07/09/2018 και ώρα 10:00 από το αρμόδιο 
συλλογικό όργανο, επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη1 της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 11/07/2018 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 2 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο.  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν τεύχη καταχωρήθηκε στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 60208 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται:  

 στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

                                                           
1 Άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V του 

Προσαρτήματος Α΄ υπό τη μορφή τυποποιημένου εντύπου (έντυπο 2 Παραρτήματος ΙΙ : Προκήρυξη Σύμβασης του 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1)  

2 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται πριν από την ημερομηνία 
δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4412/2016. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να 
πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση 
εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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o Στις ημερήσιες εφημερίδες «ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ » και « ΠΑΤΡΙΣ »  

o Στην εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού Ηρακλείου « ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ » 

 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη και τα έγγραφα της σύμβασης θα καταχωρηθούν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Ηρακλείου, στη διεύθυνση (URL) :   www.heraklion.gr   στην διαδρομή : Αρχική► Επικαιρότητα► 
Διακηρύξεις – Δημοπρασίες .Επίσης αντίγραφο της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων 
στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ηρακλείου. 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει: τον ανάδοχο.. 

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους (Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016) 

 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης3  είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αρ. 58122/11-07-2018 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ........), όπως αυτή έχει δημοσιευτεί 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

                                                           
3 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του 

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

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.heraklion.gr/
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η διακήρυξη (ΑΔΑΜ ……………...)  

2. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

3. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 

4. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

 

5. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

 

6. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο (10) δέκα ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 
παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του 
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα 
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο4. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών5. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές 
προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 

                                                           
4 Πρβλ την με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 14) 
5 Πρβλ. άρθρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016  

http://www.promitheus.gov.gr/
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(Α΄188)6. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε 

από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 7.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 

αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 

οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.8  

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του 
Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 
αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 
περί Δικηγόρων. 

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

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.. 

2.1.5 Εγγυήσεις9 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης 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.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 
εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 

                                                           
6 Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη 

μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της 
χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης 
της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του 
Κώδικα περί Δικηγόρων. 

7 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 
8 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
9 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016  
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δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών10, θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

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

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

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.11 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή12 για την υποβολή προσφοράς13.  

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.14   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής15 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής που καλύπτει 
το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (περ. α παρ. 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016) στα είδη 
της προμήθειας για τα οποία ενδιαφέρονται να δώσουν προσφορά και το δηλώνουν  στο ΕΕΕΠ στο σημείο 
που αναφέρει <<Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες ο 
οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά:>>  

Αν  ο προμηθευτής Δεν ενδιαφέρεται να λάβει μέρος στο σύνολο των ειδών της προμήθειας  αλλά σε 
συγκεκριμένα είδη θα πρέπει να καταθέσει εγγυητική ίση με το  2% του προϋπολογισμού των ειδών της 
μελέτης που ενδιαφέρεται, χωρίς το ΦΠΑ  .  

                                                           
10 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
11 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. 
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν 
λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς της Ένωσης 

12 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 
13 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι 
σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 

14 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 
15 Πρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016 
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Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη 
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 του ν. 4412/201616. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως  
2.2.5 δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού17  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη18 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

                                                           
16 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). 
17 Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 
18 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  
 Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:  
 α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, δεδομένης της 

ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα 
στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις,  
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τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  στους 
διαχειριστές. 

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

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

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου19. 

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

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

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

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

απόφαση. 20 

2.2.3.2 Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία 
ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους21.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

                                                           
19 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 

4497/2017 
20 Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
21 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα    

περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο 
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  
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ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 22 

2.2.3.3. Αποκλείεται23 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

 (α) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.  

(β) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

γ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(δ) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(στ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται.  

(ζ) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

(η) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

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

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 24 

                                                           
22 Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 
23 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους 
αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, 
ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 
4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις 
επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), 
καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο 
εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και 
τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)25 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει 
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 
λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 26. 

2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής27  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας28  

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

                                                                                                                                                                                                 
24 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
25 Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 
26 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
27 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη 

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

28 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
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2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής  

2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

 Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παραγράφου 2.2.4, 
της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το 
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ29 
καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και 
συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς. Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα 
από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός 
οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται 
ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του 
κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα30 ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 
αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 
ή ελέγχου σε αυτόν.31  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.32 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα33 (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης) 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201634. 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.435. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  

                                                           
29 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 
Κριτήρια Επιλογής, .., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.  

30 Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017 
31 Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα.  Εξακολουθεί 

να υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα 
τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 
4497/2017. 

32 Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017 
33 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν 

μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει 
ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής 
επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   

34 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 
35 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους 

αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016 
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά36: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα 
ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 α37 πιστοποιητικά ασφαλιστικής ( από όλους   τους φορείς για τους 
οποίους είναι υπόχρεος ο οικονομικός φορέας)   και φορολογικής ενημερότητας για την παράγραφο 
2.2.3.2β  

γ) Για την παράγραφο 2.2.3.2γ πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Εάν δεν είναι δυνατό να εκδοθεί το εν λόγο 
Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών 
Σχέσεων, γίνεται δεκτή ένορκη βεβαίωση 38του προσφέροντα ότι δεν προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. 

                                                           
36 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 

εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, 

υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί 
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν 
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες 
(βλ. και σημείο 6.2.)  

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

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

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

εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
37 Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν 
εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα 
εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος. 

38       Από τα φυσικά πρόσωπα αν πρόκειται για ατομική Επιχείρηση και τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα . 
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, 
όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή 
αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
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δ) για την παράγραφο 2.2.3.3.α Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην 
Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο 
της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού 
φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το 
Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές 
επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων39. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.40 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού 

Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 
νόμιμου εκπροσώπου. 

                                                           
39 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
40 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά 

περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά 
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 
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Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους41 που προβλέπονται από 
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: 

βάσει τιμής ανά είδος. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον 
Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της προμήθειας τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης.  Δεν 
επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής ( Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016). 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

[Ηλεκτρονική Διαδικασία] 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον 
ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 

                                                           
41 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
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56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του 
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της (Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 
του ν. 4412/2016) 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf]   

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 
όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα 
που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 
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προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 
πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν42: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται 
στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης. 

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ως εξής: 

 Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο ΕΕΕΣ 
όπως αυτό έχει οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στη διακήρυξη (ήτοι είτε στο 
κείμενο αυτής είτε στο ξεχωριστό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της) σε μορφή pdf (Αποφ. 
Π1/2390/13) ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και την διακήρυξη.  

 

Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου ΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται 
να χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο XML, 

προκειμένου να εκμεταλλευτούν την  υπηρεσία ΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους 
σε μορφή αρχείου PDF, το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. 

Σημειώνεται το εξής: 

 
Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία EEEΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Η εκτύπωση 

θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισμικό, 
εγκατεστημένο  στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο  αποθηκεύει το περιεχόμενο της 

εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία 

αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί  εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως  π.χ. Google Chrome, ή από 
εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF. 

 
Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του 

δ/σμου, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική 
υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να 

δημιουργούν το EΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε 

διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το 
εκτυπώνουν σε μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό 

δ/σμό. 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_470
3_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403
629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61] 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για 
τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή 
υπογραφή. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

                                                           
42 Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
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2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί και περιγράφονται στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 
πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 
καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

 Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος. Αναλυτικότερα: 

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του οικονομικού φορέα και θα πρέπει να συμπληρωθεί 
η λέξη «ΝΑΙ». Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στα επισυναπτόμενα στα 
έγγραφα της σύμβασης στο έγγραφο τεχνική προσφορά . 

Στη συνέχεια το σύστημα παράγει το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο ο προσφέρων οικονομικός 
φορέας θα πρέπει να υπογράψει ψηφιακά και να το αναρτήσει στο φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- 
Τεχνική Προσφορά»  στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 

Επιπρόσθετα ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει το έγγραφο τεχνική προσφορά 
το οποίο θα υπογράψει ψηφιακά και θα το αναρτήσει στο φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- 
Τεχνική Προσφορά σε μορφή pdf».  
Στην ΑΠΑΝΤΗΣΗ μπορεί να γραφεί ΝΑΙ/ΟΧΙ (αν πληρείται ή όχι η απαίτηση) ή να αναφερθεί η πληροφορία 
που ζητείται (π.χ. Πιστοποιήσεις, κοκ).  

Στην ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ να αναφερθεί η αντίστοιχη παραπομπή, όπου ο ανάδοχος κρίνει ότι χρειάζεται. Η 
αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα 
αν αυτή αποτελεί ελάχιστη). 

Ακόμα στον ίδιο φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά σε Παράρτημα της Τεχνικής 
Προσφοράς θα αναρτηθούν  Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές  της 
προμήθειας, που κατά την κρίση του προσφέροντα αναδόχου τεκμηριώνουν τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών της μελέτης για την εν λόγω προμήθεια. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη 
συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό 
Φυλλάδιο 6, Σελ. 8 Παράγραφος 2 κλπ.). Επομένως ο προμηθευτής καταθέτει υπογεγραμμένο 
ηλεκτρονικά και το έγγραφο Τεχνικής Προσφοράς σε μορφή pdf και το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο που 
το σύστημα παράγει, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται και αυτό  ψηφιακά και υποβάλλεται από 
τον προσφέροντα .  
 Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά 
στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως 
δωρεάν____________») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 
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 του ηλεκτρονικό αρχείο 
pdf.  

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπο)φάκελο «Οικονομική 
Προσφορά». Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το 
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. 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 του 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. 
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Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της Διακήρυξης, υποβολής 
δικαιολογητικών του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της 
προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά». Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των 
υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω μη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση 
του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»), η εκ παραδρομής υποβολή 
δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον (υπό)φάκελο «Οικονομική 
Προσφορά». 

Όλες οι τιμές των προσφορών θα είναι υποχρεωτικά σε ευρώ € και θα περιλαμβάνουν: 

 Όλες τις επιβαρύνσεις (φόρους, δασμούς, μεταφορικά κλπ.), οι οποίες βαρύνουν εξ 
ολοκλήρου τον προμηθευτή. 

 Τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν επίσης τον προμηθευτή. 

Οι τιμές δεν θα περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ β) δεν προκύπτει 
με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) 
η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 
αναθέτουσα στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό. Οι τιμές των προσφορών νοούνται για παράδοση στον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλέπει η Διακήρυξη ή η τεχνική προσφορά. 

Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια το ποσό το οποίο επιδιώκει να λάβει ο 
προμηθευτής, ο οποίος και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το εάν προκύψουν παράγοντες (πλην 
συνιστώντες ανωτέρα βία) τους οποίους δεν είχε υπολογίσει. Ο Δήμος Ηρακλείου και τα ΝΠΔ δεν 
υποχρεούνται να προβούν σε καμία συμπληρωματική δαπάνη. Συνεπώς είναι απαράδεκτες ρήτρες που 
εξαρτούν το ποσό αυτό από μεταγενέστερα γεγονότα ή μετρήσεις αφού η προσφορά είναι εξ ορισμού της 
επιλογής του προμηθευτή ο οποίος και υποχρεούται να έχει προβεί σε εκ των προτέρων μετρήσεις. 

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

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών43   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών 
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από 
τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.       

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών44 

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

                                                           
43 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
44 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
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α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,45   

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

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

ε) η οποία είναι υπό αίρεση, 

στ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο του Δήμου 
Ηρακλείου (Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης  Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, 
ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών και ώρα 10:00. 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.  

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο 
στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την 
επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

                                                           
45 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μέλη του οργάνου46. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση 
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών 
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή 
όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών 
οικονομικών προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και 
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 
προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή47 προς έγκριση. 

ε) Μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου  η Οικονομική Επιτροπή μπορεί με 
αιτιολογημένη εισήγησή του, να προτείνει την  κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή 
μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το  
ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 
ευρώ και άνω περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην 
περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από 
τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές48.   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων49 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 
της παρούσας. 

                                                           
46 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να       έχουν              

εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους” 
47 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ 
48 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
49 ήτοι για όλες τις συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω των 60.000, 00 ευρώ, στις οποίες αφορά το παρόν υπόδειγμα. Πρβλ. 

εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 
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3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου50 - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 
2.2.5.2 της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 
της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4 αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 
δεν έχουν προσκομισθεί 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, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 
ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

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

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.5 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με  

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά 
την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του51.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.5 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 

                                                           
50 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016 
51 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 
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αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 
την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας 
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 
αναστολών επί αυτών,  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.5.2 και μόνον στην περίπτωση του 
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης 
κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση .52 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες53 από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής54 η προθεσμία για την άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

                                                           
52 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 26 του ν. 4497/2017. 
53 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017. 
54 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016 
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Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης55. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά56 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών57 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η 
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 
εξέτασης της προσφυγής58. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ59. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά60. 

                                                           
55 Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016 
56 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
57 Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 
58 Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016 
59 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
60 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης και τα οριζόμενα στο άρθρο άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, 
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή 
της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του 
άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για 
την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του 
υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της 
παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 .61  
 

4.4 Υπεργολαβία  

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.62. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.5.2 
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης63  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

                                                           
61 Πρβλ. άρθρο 130 ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4496/2016 
62 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
63 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Η πληρωμή του συμβατικού 
τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/201664, καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος65  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την Συγγραφή Υποχρεώσεων της παρούσης. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν.4412/2016 αποκλεισμός του 
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο66 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 

                                                           
64 Πρβλ. άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017.  
65 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016 
66 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016 
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Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την 
επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον 
κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται 
εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το 
απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 
μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων67   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 
από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της 
παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016  οργάνου (Πρβλ. άρθρο 205 ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 37 του ν. 4497/2017) 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.  

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά μετά την υπογραφή της σύμβασης και την 
ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων.   

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 
προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/1668  σύμφωνα με τα οριζόμενα 

                                                           
67 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016 
68 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας 

συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου 
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στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και 
ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Το κόστος της διενέργειας 
των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 
ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 
εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
μέσα σε 10 εργάσιμες μέρες από τις Επιτροπές Παραλαβής. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου 
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων.69 

                                                                                                                                                                                                 
οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 
προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της 
σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί 
και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου 
και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις 
παραπάνω αρμοδιότητες”  

69 Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), 
η οποία δεν έχει καταργηθεί. 
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6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 
και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 
3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
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      ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ    

 

1. Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισμού έτους 2018 του Δήμου Ηρακλείου, του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής, Φροντίδας και Μαζικής 
Άθλησης του Δήμου Ηρακλείου (ΔΟΠΑΦΜΑΗ), της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ηρακλείου, της 
Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  του Δήμου  Ηρακλείου, της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Ηρακλείου 
(ΔΗΚΕΗ) με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά είδος»  
2. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV : 
33772000-2, 39831200-8, 39830000-9, 19640000-4. Προσφορές υποβάλλονται για οποιοδήποτε είδος της προμήθειας επιθυμεί ο 
προσφέρων.  
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 334.987,61 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός 
χωρίς ΦΠΑ: 270.151,30 €  ΦΠΑ : 64.836,31 € ). 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής ανά είδος . 
3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 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 προκήρυξη και η αναλυτική διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο. 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  
Αρ. Συστήματος Ηλεκτρονικού διαγωνισμού: 60208  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ. 
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr του συστήματος 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ορίζεται η 03/09/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, 
δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς 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 στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών, ήτοι την 07/09/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, την 
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού. 
4. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής η οποία καλύπτει το δύο (2) επί τοις % της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α.  
Για τους προμηθευτές που ενδιαφέρονται να δώσουν προσφορά μόνο για ένα μέρος της προμήθειας, το ποσό της εγγυητικής θα 
αντιστοιχεί στο 2% επί της συνολικά προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, μόνο 
του μέρους της προμήθειας για το οποίο ενδιαφέρονται να δώσουν προσφορά. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της διενέργειας του 
διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους εφόσον τους ζητηθεί από την 
υπηρεσία. 
6. Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
7. Η Διακήρυξη θα  δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ και θα καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα του 
Δήμου  www.heraklion.gr. Η παρούσα προκήρυξη, θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, θα δημοσιευτεί μία φορά στις 

mailto:prom@heraklion.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.heraklion.gr/


 

ημερήσιες εφημερίδες «ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ» και «ΠΑΤΡΙΣ», στην εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού Ηρακλείου «ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ» 
και θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο.  
Ολόκληρη η διακήρυξη θα αναρτηθεί επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ηρακλείου.  
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.      
 
 
 

Ο Αντιδήμαρχος 

 

 

Καραντινός Γεώργιος 
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Άρθρο 1ο  
Αντικείμενο της  Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ). 

   Το τεύχος της Γ.Σ.Υ περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους, σύμφωνα με τους οποίους και σε 
συνδυασμό προς τους υπόλοιπους όρους των συμβατικών τευχών, πρόκειται να γίνει η προμήθεια  
ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού έτους 2018 του Δήμου Ηρακλείου, του Δημοτικού 
Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής, Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης του Δήμου Ηρακλείου 
(ΔΟΠΑΦΜΑΗ), της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ηρακλείου, της 
Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  του Δήμου  Ηρακλείου, της Δημοτικής 
Κοινωφελής Επιχείρησης Ηρακλείου (ΔΗΚΕΗ) με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά ανά είδος. 

 
Άρθρο 2ο  
Αντικείμενο της Προμήθειας. 

 Το αντικείμενο της προμήθειας περιλαμβάνει τα είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού 
έτους 2018 του Δήμου Ηρακλείου, του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής, Φροντίδας 
και Μαζικής Άθλησης του Δήμου Ηρακλείου (ΔΟΠΑΦΜΑΗ), της Σχολικής Επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ηρακλείου, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης  του Δήμου  Ηρακλείου, της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Ηρακλείου (ΔΗΚΕΗ) 
με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά είδος 
 
Άρθρο 3ο   
Συμβατικά στοιχεία της Προμήθειας - Σειρά ισχύος αυτών. 

 Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της προμήθειας με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και 
η εκτέλεση της προμήθειας είναι κατά σειρά ισχύος, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους τα 
παρακάτω: 

 Το Συμφωνητικό.  

 Η Διακήρυξη.  

 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.  

 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Προμήθειας. 

 Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

 Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που συνέταξε η Υπηρεσία για την Προμήθεια. 
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Άρθρο 4ο  
Τρόπος εκτέλεσης της Προμήθειας. 

  Η προμήθεια αυτή θα πραγματοποιηθεί με Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό 
  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016  
 

Άρθρο 5ο  
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης. 

Η εγγυητική επιστολή κατατίθεται από κάθε ανάδοχο, σε κάθε Νομικό Πρόσωπο, προ ή κατά την 
υπογραφή της σύμβασης, μόνο για τα είδη που έχουν κατακυρωθεί και αφορούν  κάθε Νομικό 
Πρόσωπο ξεχωριστά .  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προμήθειας, την οποία θα προσκομίσει ο 
προμηθευτής στον οποίο έγινε κατακύρωση, ορίζεται σε ποσοστό 5% της  συμβατικής αξίας χωρίς 
τον Φ.Π.Α σύμφωνα με το άρθρα 72και 302 του Ν. 4412/2016 και θα επιστραφεί μετά την  πάροδο 
του χρόνου εγγύησης των όρων της σύμβασης.  

Οι  εγγυητικές κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η Εγγύηση  καλής 
εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού. Εάν στο 
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
παραπάνω επιστροφή γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων 
και του εκπρόθεσμου. Αν το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την 
σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσό που 
αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας ή του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε 
οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του 
αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την 
αντιμετώπιση, κατά τα προβλέπομε να, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα 
στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη μέρη 
της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση δικαιούχο. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την 
ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την ονομασία που έχει δοθεί στην Δημόσια Σύμβαση από την 
υπηρεσία  του Δήμου Ηρακλείου τον  αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο απευθύνονται (Δήμο 
Ηρακλείου |) , 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: (i) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και (ii) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) 
τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης/πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την 
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται και ια) (μόνο στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής) τον 
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

 
Άρθρο 6ο  
Τόπος και χρόνος παράδοσης της προμήθειας 

Για το Δήμο Ηρακλείου: 
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 Η παράδοση θα γίνει σε ημερομηνίες που θα συμφωνηθούν μεταξύ του προμηθευτή και του 

Δήμου στο τμήμα Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Ηρακλείου στη 

ΒΙ.ΠΕ Ηρακλείου σε διάστημα τριάντα ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της υπογραφείσας 

σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης για τα είδη που αφορούν τη συγκεκριμένη 

Διεύθυνση, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πρασίνου. 

Στο Κοινωνικό Παντοπωλείο για τα είδη που προορίζονται για το Κοινωνικό Παντοπωλείο, μετά από 

συνεννόηση με τη Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών. 

Στα Δημοτικά Κοιμητήρια για τα είδη που προορίζονται για αυτά μετά από συνεννόηση με το Τμήμα 

Δημοτικών Κοιμητηρίων 

Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με καθαρά μεταφορικά μέσα του προμηθευτή. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016. 

Για το ΔΟΠΑΦΜΑΗ: 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει την προμήθεια τμηματικά στα ΚΕΠΑ του Δ. Ηρακλείου, 
ανάλογα με τις ανάγκες  τους μετά  την υπογραφή της σύμβασης και σε συνεννόηση με την  
υπηρεσία του ΔΟΠΑΦΜΑΗ.  Η υπηρεσία θα παραγγέλνει, μέσω εγγράφου ή mail, στον προμηθευτή  
τα προϊόντα τμηματικά και η παράδοση θα γίνεται σε  οποιαδήποτε ΚΕΠΑ  του ΔΟΠΑΦΜΑΗ εντός 6 
(έξι) ημερών.  
 Οποιαδήποτε έξοδα μεταφοράς ή  εκφόρτωσης των ειδών θα γίνει με έξοδα του προμηθευτή. 
   Ο προμηθευτής οφείλει να επιδεικνύει τα δελτία καταλληλότητας και προελεύσεως των 
προϊόντων σε κάθε παράδοση – παραλαβή. Η σύμβαση θα έχει ισχύ ένα χρόνο από την ημερομηνία 
υπογραφής της, με δικαίωμα παράτασης τριών (3) μηνών εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί οι  
ποσότητες και ο προϋπολογισμός. 
Ο χρόνος εγγύησης των προϊόντων ορίζεται τουλάχιστον σε 12 μήνες. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016. 

Για την Α-βάθμια Σχολική Επιτροπή: 
Ο προμηθευτής υποχρεούται από την υπογραφή της σύμβασης  να παραδώσει τα προϊόντα 
τμηματικά στις σχολικές μονάδες Π/θμιας Εκπ/σης Δ. Ηρακλείου, που βρίσκονται εντός των 
Διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου ανάλογα με τις ανάγκες τους, δύο ημερολογιακές ημέρες 
μετά από κάθε παραγγελία.  Η παραλαβή των προϊόντων θα γίνεται από τις αρμόδιες Επιτροπές και 
οι οποίες έχουν το δικαίωμα να μην παραλαμβάνουν τα προϊόντα εάν αυτά δεν είναι σύμφωνα με 
τις τεχνικές προδιαγραφές. 
Ο προμηθευτής οφείλει να επιδεικνύει τα δελτία καταλληλότητας και προελεύσεως των προϊόντων 
σε κάθε παράδοση – παραλαβή. 
      Σε περίπτωση που κατά την παραλαβή των ειδών διαπιστωθεί ότι αυτά δεν είναι σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές, τότε δεν παραλαμβάνονται και ο προμηθευτής υποχρεούται να τα 
αντικαταστήσει άμεσα με είδη που πληρούν τις οριζόμενες από τη μελέτη τεχνικές προδιαγραφές.  
Η δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης και μεταφοράς των προϊόντων στον τόπο παραλαβής τους 
βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος ευθύνεται επίσης για την ασφάλιση των προϊόντων, έναντι κάθε 
κινδύνου μέχρι τον χρόνο της παραλαβής τους από την αρμόδια επιτροπή. 
       Ο χρόνος εγγύησης των προϊόντων ορίζεται τουλάχιστον σε 12 μήνες.  
        Η σύμβαση θα έχει ισχύ ενός έτους από τη ημερομηνία υπογραφής της, με δυνατότητα 
παράτασης δύο μηνών εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί οι  ποσότητες και ο προϋπολογισμός.  
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016. 

 

Για την Β-Βάθμια Σχολική Επιτροπή: 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα προϊόντα τμηματικά στις σχολικές μονάδες Β/θμιας 
Εκπ/σης Δ. Ηρακλείου, που βρίσκονται εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου ανάλογα 
με τις ανάγκες τους, δύο ημερολογιακές ημέρες μετά από κάθε παραγγελία. 
Η παραλαβή των προϊόντων θα γίνεται από τις αρμόδιες Επιτροπές των σχολείων- 
τμηματικά-ανάλογα με τις ανάγκες των σχολικών μονάδων και οι οποίες έχουν το δικαίωμα 
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να μην παραλαμβάνουν τα προϊόντα εάν αυτά δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 
  Ο προμηθευτής οφείλει να επιδεικνύει τα δελτία καταλληλότητας και προελεύσεως των προϊόντων 
σε κάθε παράδοση – παραλαβή. 
Σε περίπτωση που κατά την παραλαβή των ειδών διαπιστωθεί ότι αυτά δεν είναι σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές, τότε δεν παραλαμβάνονται και ο προμηθευτής υποχρεούται να τα 
αντικαταστήσει άμεσα με είδη που πληρούν τις οριζόμενες από τη μελέτη τεχνικές προδιαγραφές.  
Η δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης και μεταφοράς των προϊόντων στον τόπο παραλαβής τους 
βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος ευθύνεται επίσης για την ασφάλιση των προϊόντων, έναντι κάθε 
κινδύνου μέχρι τον χρόνο της παραλαβής τους από την αρμόδια επιτροπή. 
       Ο χρόνος εγγύησης των προϊόντων ορίζεται σε 12 μήνες.  
        Η σύμβαση θα έχει ισχύ ενός έτους από τη ημερομηνία υπογραφής της, με δυνατότητα 
παράτασης δύο μηνών εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί οι  ποσότητες και ο προϋπολογισμός.  
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016. 
 
Για την ΔΗΚΕΗ: 
Η παράδοση των ειδών θα γίνει τμηματικά κατόπιν συνεννόησης της υπηρεσίας με τον προμηθευτή 
σε χώρο που θα υποδείξει η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος & 
Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου.  
Η δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης και μεταφοράς των προϊόντων στον τόπο παραλαβής τους 
βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος ευθύνεται επίσης για την ασφάλιση των προϊόντων, έναντι κάθε 
κινδύνου μέχρι τον χρόνο της παραλαβής τους από την αρμόδια επιτροπή. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016. 
 
Άρθρο 7ο  
 Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου 
Για το Δήμο Ηρακλείου: 
Η πληρωμή θα γίνεται με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή 
των υλικών. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 
Α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης 
παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του 
N.4412/2016.  
Β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του Δήμου  
Γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας .   
Για τον ΔΟΠΑΦΜΑΗ: 
Η αξία των προϊόντων θα καταβάλλεται τμηματικά στον προμηθευτή με την έκδοση χρηματικού 
εντάλματος πληρωμής, το οποίο θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 
  Τα τιμολόγια θα παραδίδονται συγκεντρωτικά στον Οργανισμό την τελευταία εργάσιμη ημέρα 
κάθε μήνα. Η εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας θα γίνει μετά την οριστική των προς 
προμήθεια ειδών. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 
Α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης 
παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του 
N.4412/2016.  
Β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του ΔΟΠΑΦΜΑΗ.  
Γ) τιμολόγια του προμηθευτή   
Δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 
Για την Α/Βάθμια Σχολική Επιτροπή: 
Η πληρωμή της αξίας των προϊόντων θα γίνεται τμηματικά, μετά την παραλαβή των αντίστοιχων 
προϊόντων από τις σχολικές μονάδες και την έκδοση τιμολογίων που θα συνοδεύονται από τα 
νόμιμα δικαιολογητικά. 
    Τα τιμολόγια θα παραδίδονται από τον προμηθευτή στον Διευθυντή ή Προϊστάμενο της σχολικής 
μονάδας και στη συνέχεια θα προσκομίζονται στη Σχολική Επιτροπή από τους οικονομικούς 
διαχειριστές των οικείων σχολικών κοινοτήτων, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε επόμενου, από 
την ημερομηνία έκδοσης  του τιμολογίου, μήνα.  
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Η πληρωμή θα γίνεται με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή 
των υλικών. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 
Α) Τιμολόγιο του Προμηθευτή 
Β) Πιστοποιητικό Φορολογικής ενημερότητας 
Γ) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας 
Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη , κρατήσεις 
που ισχύουν κατά την ημέρα εξόφλησης των τιμολογίων εκτός του ΦΠΑ που βαρύνει τη Σχολική 
Επιτροπή. 
Για την Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή: 
Η πληρωμή της αξίας των προϊόντων θα γίνεται τμηματικά, μετά την παραλαβή των αντίστοιχων 
προϊόντων από τις σχολικές μονάδες και την έκδοση τιμολογίων που θα συνοδεύονται από τα 
νόμιμα δικαιολογητικά. 
    Τα τιμολόγια θα παραδίδονται από τον προμηθευτή στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και 
στη συνέχεια θα προσκομίζονται στη Σχολική Επιτροπή από τους οικονομικούς διαχειριστές των 
οικείων σχολείων, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε επόμενου, από την ημερομηνία έκδοσης  του 
τιμολογίου, μήνα.  
Η πληρωμή θα γίνεται με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή 
των υλικών. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 
Α) Τιμολόγιο του Προμηθευτή 
Β) Πιστοποιητικό Φορολογικής ενημερότητας 
Γ) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας 
Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις 
που ισχύουν κατά την ημέρα εξόφλησης των τιμολογίων εκτός των ΦΠΑ που βαρύνει τη Σχολική 
Επιτροπή. 
Για την ΔΗΚΕΗ: 
Η πληρωμή θα γίνεται με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή 
των υλικών. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 
Α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης 
παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του 
N.4412/2016.  
Β) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας .   
 
Κατά τα λοιπά για το Δήμο  και όλα τα Νομικά Του πρόσωπα  ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 200 
παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Πρβλ. άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 
ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  
 
 
Άρθρο 8ο  
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος (Άρθρο 203 του ν. 4412/2016)  από τη σύμβαση και 
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα 
συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 
παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 
σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
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Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση 
του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν.4412/2016 αποκλεισμός 
του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα 
(Άρθρο 207 του ν. 4412/2016) 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση 
των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της 
συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα 
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω 
πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που 
υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του 
συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. 
[η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το 
ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση 
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν 
καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε 
όλα τα μέλη της ένωσης. 

Άρθρο 9ο  
Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 
όρων των άρθρων (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), (Χρόνος παράδοσης υλικών), 
6(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) 
ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, 
αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην 
περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016  οργάνου (Πρβλ. άρθρο 205 ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 37 του ν. 4497/2017) 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 

Άρθρο 10ο  
Παράταση  συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην 
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς 
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αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 
207 του ν. 4412/2016. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να 
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε 
εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

Άρθρο 11ο  
Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών 
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο 
ανάδοχος. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) 
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση 
τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να 
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του 
αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα 
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 
εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι 
(20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον 
τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
μέσα σε 10 εργάσιμες μέρες από τις Επιτροπές Παραλαβής. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς 
τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από 
την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την 
απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα 
βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 
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Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο 
από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 
και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης 
δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων 
και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

Άρθρο 12ο  
Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί 
να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, 
μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 
3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 
Άρθρο 13ο    
Έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης των προϊόντων 
 Η δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης και μεταφοράς των προϊόντων στον τόπο παραλαβής τους, 
βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος ευθύνεται επίσης για την ασφάλιση των προϊόντων, έναντι κάθε 
κινδύνου, μέχρι το χρόνο της παραλαβής τους από την αρμόδια Επιτροπή. 
 
Άρθρο 14ο   
Σύμβαση 
Ο Δήμος Ηρακλείου και  κάθε Νομικό Πρόσωπο μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία 
που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες (Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017) από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει εγγύηση 
για την καλή εκτέλεση της προμήθειας και επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης Το 
συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  
ΑΡΘΡΟ 15ο   
Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν 
α)  παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που 
παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο 
όργανο 
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β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν.  
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις και  
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 16ο  
  Φόροι, τέλη, κρατήσεις. 
     Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις 
που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού .Ο Φ.Π.Α. βαρύνει  το Δήμο και τα 
Νομικά Πρόσωπα. 
 
 
 
 
 
 
   
H Υπάλληλος του                         Ο Προϊστάμενος του Τμ. Προμηθειών 
Τμ. Προμηθειών      
 
Αικατερίνη Δαμιανάκη    Τζανιδάκης Βασίλης  
 
 
 

Η Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών 
Μαρία Δημητράκη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  

Ταχ. Δ/νση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2  

Τηλ.: 2813409185 

Fax:  2810-229207 

E-mail : prom@heraklion.gr 

«Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισμού έτους 2018 του Δήμου 
Ηρακλείου, του Δημοτικού Οργανισμού 
Προσχολικής Αγωγής, Φροντίδας και 
Μαζικής Άθλησης του Δήμου Ηρακλείου 
(ΔΟΠΑΦΜΑΗ), της Σχολικής Επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου 
Ηρακλείου, της Σχολικής Επιτροπής 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  του 
Δήμου  Ηρακλείου, της Δημοτικής 
Κοινωφελής Επιχείρησης Ηρακλείου 
(ΔΗΚΕΗ) με κριτήριο κατακύρωσης την  
πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά ανά είδος» 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Τμήμα Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων 

  

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 

  
CPV: 33772000-2 
ΧΑΡΤΙΚΑ   

1 ΔΗΜΟΣ  
Χειροπετσέτα Ζικ-Ζακ Λευκή, απαλή και πολύ απορροφητική. Μονόφυλλη, 
σε συσκευασία (4000τμχ) . Κατάλληλη για επαγγελματική και βιομηχανική 
χρήση, για τον υγιή καθαρισμό των χεριών. 

  

CPV: 39831200-8 
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 
-ΣΑΠΟΥΝΙΑ 

  

2 ΔΗΜΟΣ  

Αντισηπτικό διάλυμα σε μορφή Gel για την υγιεινή αντισηψία χεριών 
συσκευασία των 475ml  (+_ 5%) με αντλία, Να είναι κατάλληλο για υγιεινή 
και χειρουργική αντισηψία των χεριών, όπως και για ευαίσθητες 
επιδερμίδες λόγω της απουσίας αρωματικών και χρωστικών ουσιών. 
Χρησιμοποιείται σε όλους τους χώρους υγιεινής και δεν χρειάζεται ξέπλυμα 
με νερό μετά την χρήση του. 

3 ΔΗΜΟΣ  

Απολυμαντικό υγρό μαντιλάκι  μιας χρήσεως για τα χέρια με μικροβιοκτόνο 
δράση. Να καταστρέφει αποτελεσματικά τα παθογόνα μικρόβια όπως 
θετικά και αρνητικά κατά βακτήρια, μύκητες, ιούς τα οποία είναι υπεύθυνα 
για τις περισσότερες  λοιμώξεις. Σε ειδική συσκευασία πακετάκι των 
περίπου 15-20  τεμαχίων  

4 ΔΗΜΟΣ  Αποσμητικό λεκάνης (αφρόζο) με ευχάριστο άρωμα 
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5 ΔΗΜΟΣ  
Αποσμητικό σπρέι χώρου συσκευασία δοχείου  περίπου 300 ml: (+_ 5%) με 
ευχάριστο άρωμα. Να  Απομακρύνει τις δυσάρεστες οσμές και να αφήνει 
ευχάριστο και διακριτικό άρωμα στο χώρο. 

6 ΔΗΜΟΣ  
Εντομοκτόνο: Να καταπολεμά άμεσα όλα τα βαδιστικά έντομα, συσκευασία 
σε δοχείο περίπου 300 ml 

7 ΔΗΜΟΣ  
Κατσαριδοκτόνο σε σπρέι για κατσαρίδες & μυρμήγκια Γρήγορη και 
αποτελεσματική δράση για κατσαρίδες, μυρμήγκια και άλλα έρποντα 
έντομα 300ml (+_ 5%) 

8 ΔΗΜΟΣ  Οινόπνευμα μπλε συσκευασία  ( 430 ml ) 

9 ΔΗΜΟΣ  
Σπρέι καθαρισμού ανοξείδωτης επιφάνειας Δοχείο περίπου 600ml  (+_ 5%) 

10 ΔΗΜΟΣ  
Υγρό Αποσμητικό Καθαριστικό  λεκάνης wc (παπί) κατάλληλο για 
επιφάνειες εμαγιέ σε συσκευασία 750 ml.  (+_ 5%) 

11 ΔΗΜΟΣ  
Υγρό καθαρισμού δαπέδων & λείων επιφανειών  συσκευασία 1L (+_ 5%) με 
ευχάριστο άρωμα 

12 ΔΗΜΟΣ  
Υγρό καθαρισμού δαπέδων & λείων επιφανειών  συσκευασία 4L (+_ 5%) με 
ευχάριστο άρωμα 

13 ΔΗΜΟΣ  

Καθαριστικό υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι.  Να περιέχει NaOH min 8%. 
Να έχει pH υδατικού διαλύματος 1%, 6-8, ειδική σύνθεση για να βοηθά τον 
καθαρισμό ρύπων.  Να διατίθεται σε συσκευασία των 750 ml. (+_ 5%)  

14 ΔΗΜΟΣ  

Καθαριστικό υγρό τζαμιών με σύστημα ψεκασμού. Να περιέχει οργανικό 
διαλύτη (εκ του οποίου τουλάχιστον αλκοόλη)  Ειδική σύνθεση για να 
βοηθά τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και 
το στέγνωμα.  Συσκευασία δοχείο 500 ml. (+_ 5%)  

15 ΔΗΜΟΣ  

Σαπούνι χεριών υγρό παχύρευστο, με ευχάριστο άρωμα, αποτελούμενο 
από συστατικά sodium chloride, θεϊκό άλας νατρίου, γλυκόλη distearate, 
cocamide DEA, DMDM hydrantoin, κιτρικό οξύ.Να διατίθεται σε 
συσκευασία οικονομική των τεσσάρων (4) λίτρων (+_ 5%)  

16 ΔΗΜΟΣ  Υδροχλωρικό οξύ (ακουαφόρτε) 450gr 

  
CPV: ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΕΙΔΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΤΑΣ   

17 ΔΗΜΟΣ  
Ανταλλακτικό - γουνάκι για βρεκτήρα, από μικροΐνες, για το σαπούνισμα 
τζαμιών και γυάλινων επιφανειών. 35cm 

18 ΔΗΜΟΣ  
Ανταλλακτικό κεφαλής για επαγγελματική σφουγγαρίστρα από πλαστικό.  

19 ΔΗΜΟΣ  

Γάντια ενισχυμένα πλαστικά για καθημερινή χρήση, να χρησιμοποιούνται  
ευρέως στην ελαφριά βιομηχανία, την γεωργία, τμήματα χώρων υγιεινής 
και στην καθημερινή ζωή, για την προστασία των χεριών, με  μεγάλη αντοχή 
και διάρκεια στην χρήση. 

20 ΔΗΜΟΣ  

Γάντια ιατρικά μιας χρήσης XL, ελαστικά μιας χρήσης. Πεδίο χρήσης για 
αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών. Χαρακτηριστικά: Μήκος 
περίπου 20cm, κατασκευή από νιτρίλιο. Να διατίθεται σε πακέτο-κουτιά 
ανά 100 τεμάχια. 

21 ΔΗΜΟΣ  

Γάντια ιατρικά μιας χρήσης small, ελαστικά μιας χρήσης. Πεδίο χρήσης για 
αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών. Χαρακτηριστικά: Μήκος 
περίπου 20cm, κατασκευή από νιτρίλιο. Να διατίθεται σε πακέτο-κουτιά 
ανά 100 τεμάχια. 
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22 ΔΗΜΟΣ  

Εργαλείο λαβή για πλύσης τζαμιών, από ανοξείδωτο υλικό υψηλής 
ποιότητας ώστε να μην σκουριάζει και να μην φθείρεται σε σύντομο 
χρονικό διάστημα, εφαρμόζεται και πτυσσόμενο κοντάρι για τον καθαρισμό 
επιφανειών που βρίσκονται ψηλά και δεν έχουμε άλλη πρόσβαση 

23 ΔΗΜΟΣ  Θήκη με βουρτσάκι για WC (πιγκάλ) 

24 ΔΗΜΟΣ  Θήκη υγρού σαπουνιού χεριών ( Σαπουνοθήκη) τοίχου 500-600 ml 

25 ΔΗΜΟΣ  
Καλαθάκια WC με πεντάλ inox, 5 λίτρων να  Περιέχει εσωτερικό μαύρο 
πλαστικό κάδο. 

26 ΔΗΜΟΣ  

Κοντάρι ξύλινο, με βίδωμα ιδανικό για χρήση σε σκούπες ή 
σφουγγαρίστρες, ανθεκτικό και κατάλληλο για χρήση και σε εξωτερικούς 
χώρους. Μήκος κονταριού: 1.20 μέτραΔιάμετρος: 2 εκατοστά 

27 ΔΗΜΟΣ  Κοντάρι πτυσσόμενο αλουμινίου 4m 

28 ΔΗΜΟΣ  Κουβαδάκια μικρά απλά γενικής χρήσης. 

29 ΔΗΜΟΣ  
Λάστιχο νερού / ποτίσματος, Διάμετρος : 1/2 inches (13mm)  συσκευασίας 
20μέτρων 

30 ΔΗΜΟΣ  Ξύστρες δαπέδου σιδερένιες 10cm 

31 ΔΗΜΟΣ  Ξύστρες τζαμιών πλαστικές απλές χειρός 5 cm 

32 ΔΗΜΟΣ  
Πρέσα σφουγγαρίσματος επαγγελματική να προσαρμόζεται σε όλα τα 
επαγγελματικά καρότσια σφουγγαρίσματος 

33 ΔΗΜΟΣ  

Ανοξείδωτη ράγα υαλοκαθαριστήρα με λάστιχο 35 cc με κλιπ συγκράτησης 
να προσαρμόζεται στην ανοξείδωτη λαβή (με βίδες) , αλλά και στην σπαστή 
λαβή της  (με κλείστρο) Σε περίπτωση φθοράς του λάστιχου αντικαθίσταται  
μόνο το λάστιχο.  

34 ΔΗΜΟΣ  

Ανοξείδωτη ράγα υαλοκαθαριστήρα με λάστιχο 50 cc με κλιπ συγκράτησης 
να προσαρμόζεται στην ανοξείδωτη λαβή (με βίδες) , αλλά και στην σπαστή 
λαβή της  (με κλείστρο) Σε περίπτωση φθοράς του λάστιχου αντικαθίσταται  
μόνο το λάστιχο 

35 ΔΗΜΟΣ  
Σκούπες χωρίς κοντάρι με βίδωμα Γενικά Χαρακτηριστικά:Μήκος πέλματος 
: 32 εκατοστά. Μήκος βάσης : 27 εκατοστά. Μήκος τρίχας : 9 εκατοστά. 
Σειρές τρίχας : 5.  

36 ΔΗΜΟΣ  Σφουγγαράκια κουζίνας Νο 1005 

37 ΔΗΜΟΣ  
Σφουγγαρίστρα απλή με βίδωμα Γενικά Χαρακτηριστικά:250 γρ. χονδρό 
νήμα 

  

CPV: 19640000-4 
ΣΑΚΟΙ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ    

38 ΔΗΜΟΣ  Σακουλάκια για καλαθάκια WC 50x50 ( 70 τεμάχια ανά κιλό) 
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39 ΔΗΜΟΣ  

Οι σάκοι απορριμμάτων διαστάσεων 0,80 Χ 0,60  θα αντιστοιχούν 
τουλάχιστον 16 τεμάχια ανά κιλό. Επί ποινή αποκλεισμού , θα πρέπει να 
είναι κατασκευασμένοι εξ ολοκλήρου από αναγεννημένο πλαστικό και όχι 
παρθένο. Να έχουν μεγάλη αντοχή και να μη σχίζονται εύκολα. Το υλικό 
κατασκευής των σάκων θα είναι το αναγεννημένο πλαστικό ΡΕ το οποίο ο 
κατασκευαστής αποδεδειγμένα θα έχει χρησιμοποιήσει. Να είναι χρώματος 
μαύρου και υψηλής αντοχής πάχους 70 mm. Δε θα γίνουν δεκτές 
προσφορές που δεν αποδεικνύουν ότι τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν 
είναι από δευτερογενές αναγεννημένο πλαστικό.Προς τεκμηρίωση σχετικά 
με την κατ αποκλειστική χρήση αναγεννημένου πλαστικού ο υποψήφιος 
ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τιμολόγιο-δελτίο αποστολής σύμφωνα 
με το οποίο προμηθεύτηκε δευτερογενές υλικό. Επιπλέον ο προμηθευτής 
του υποψηφίου αναδόχου θα πρέπει να χορηγήσει πιστοποιητικό το οποίο 
θα αποδεικνύει από πού προήλθε το υλικό αυτό. Αν είναι έμπορος θα 
πρέπει και εκείνος να προσκομίσει με τη σειρά του από τον προμηθευτή του 
αντίστοιχο πιστοποιητικό. Επίσης η υπηρεσία θα μπορεί να ελέγξει όλη τη 
διαδρομή προμήθειας του εν λόγω υλικού για να βεβαιωθεί ότι πρόκειται 
για ανακυκλωμένο και όχι πρωτογενές πλαστικό.Οι σάκοι πρέπει να 
κατασκευάζονται σε βιομηχανία πιστοποιημένη με το Σύστημα Διαχείρισης 
Ποιότητας κατά ISO 9001: 2014 

40 ΔΗΜΟΣ  

Οι σάκοι απορριμμάτων διαστάσεων 1,10 Χ 0,80 θα αντιστοιχούν 
τουλάχιστον 9 τεμάχια ανά κιλό. Επί ποινή αποκλεισμού , θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένοι εξ ολοκλήρου από αναγεννημένο πλαστικό και όχι 
παρθένο. Να έχουν μεγάλη αντοχή και να μη σχίζονται εύκολα. Το υλικό 
κατασκευής των σάκων θα είναι το αναγεννημένο πλαστικό ΡΕ το οποίο ο 
κατασκευαστής αποδεδειγμένα θα έχει χρησιμοποιήσει. Να είναι χρώματος 
μαύρου και υψηλής αντοχής πάχους 70 mm. Δε θα γίνουν δεκτές 
προσφορές που δεν αποδεικνύουν ότι τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν 
είναι από δευτερογενές αναγεννημένο πλαστικό. 
Προς τεκμηρίωση σχετικά με την κατ αποκλειστική χρήση αναγεννημένου 
πλαστικού ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τιμολόγιο-
δελτίο αποστολής σύμφωνα με το οποίο προμηθεύτηκε δευτερογενές 
υλικό. Επιπλέον ο προμηθευτής του υποψηφίου αναδόχου θα πρέπει να 
χορηγήσει πιστοποιητικό το οποίο θα αποδεικνύει από πού προήλθε το 
υλικό αυτό. Αν είναι έμπορος θα πρέπει και εκείνος να προσκομίσει με τη 
σειρά του από τον προμηθευτή του αντίστοιχο πιστοποιητικό. Επίσης η 
υπηρεσία θα μπορεί να ελέγξει όλη τη διαδρομή προμήθειας του εν λόγω 
υλικού για να βεβαιωθεί ότι πρόκειται για ανακυκλωμένο και όχι 
πρωτογενές πλαστικό. 
Οι σάκοι πρέπει να κατασκευάζονται σε βιομηχανία πιστοποιημένη με το 
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001: 2014 

41 ΔΗΜΟΣ  
Σακούλες Πλαστικές για μπάζα, από πολύ σκληρό ανθεκτικό πλαστικό, 
διαστάσεων 40x84cm 10 τεμάχια  ανά κιλό. 
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ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 

   

  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

42 
ΔΗΜΟΣ 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ 

Απολυμαντικό παχύρευστο υγρό ειδών υγιεινής με βάση το χλώριο 
(διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου  3,5-5%) – τύπου χλωρίνης – σε 
πλαστικό δοχείο συσκευασίας δύο (2) λίτρων το οποίο να περιέχει 
λιγότερο από 5% λευκαντικούς παράγοντες, μη ιονικά τασιενεργά, 
κατιονικά τασιενεργά και άρωμα. 

43 
 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ 

Σφουγγαράκι κουζίνας Νο 1005 με σκληρή και μαλακή πλευρά. Να 
Αφαιρεί λίπη και βρωμιές πανεύκολα, με μία μόνο κίνηση, η βρωμιά να 
αφαιρείται εύκολα από την σκληρή πλευρά. Να είναι ιδανικό για κάθε 
σκεύος. 

44 
ΔΗΜΟΣ 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ 

Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε συσκευασία 1 λίτρου. Ήπιο 
αντισηπτικό, να βοηθά με δραστικό τρόπο στη μείωση των ιών που 
μεταδίδονται κυρίως μέσω των χεριών. 

45 
ΔΗΜΟΣ 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ 
Αλκοολούχος λοσιόν (οινόπνευμα 70 έως 93 βαθμών), ήπιο αντισηπτικό 
σε συσκευασία 420 ml, κατάλληλη για καθαρισμό χεριών, με άρωμα. 

46 
ΔΗΜΟΣ 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ 
Απορρυπαντικό σκόνη για πλύσιμο ρούχων στο χέρι συσκευασίας 750 
gr. 

 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

   
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

   
Α/Α   CPV: 33772000-2 ΧΑΡΤΙΚΑ 

47 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΙΝ. 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

Βαμβάκι 100Gr 

48 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΙΝ. 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Σερβιέτες (Συσκ  10 Τεμ) 

49 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΙΝ. 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Χαρτί Υγείας  2Φυλλο 125 - 130 Γρ  (Συσκ. 10 Ρολών)  

50 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΙΝ. 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Χαρτοπετσέτες Πακέτο 100 Τμχ 

    CPV: 39831200-8 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ -ΣΑΠΟΥΝΙΑ-ΧΗΜΙΚΑ 

51 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΙΝ. 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Απορρυπαντικό Ρούχων Σε Σκόνη ( Για Πλύσιμο Στο Χέρι) 410 - 450 Gr 

52 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΙΝ. 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Απορρυπαντικό Ρούχων Σε Σκόνη Για Πλυντήριο 45 Μεζούρες 
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53 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΙΝ. 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Αφρόλουτρο  1000 Ml 

54 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΙΝ. 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Αφρός Ξυρίσματος (Συσκ. 250 Μl) 

55 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΙΝ. 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Οδοντόκρεμα 75 - 100 Ml 

56 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΙΝ. 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Σαμπουάν  750Ml 

57 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΙΝ. 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Σαπούνια 100 Gr 

58 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΙΝ. 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Υγρό Πιάτων 500 Ml  

59 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΙΝ. 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

Χλωρίνη Παχύρευστη 750 Ml 

    CPV: 39830000-9 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

60 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΙΝ. 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Ξυριστική Μηχανή Μιας Χρήσης Με Διπλή Λεπίδα (Συσκ. 5 Τεμ) 

61 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΙΝ. 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Οδοντόβουρτσα (Μέτρια) 

62 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΙΝ. 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Σφουγγαράκια Πιάτων (Διπλής Όψης) 

63 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΙΝ. 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Σφουγγαράκια Σώματος 
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ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 
 

  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

    CPV: 19640000-4 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΥΜΜΑΤΩΝ 

64 
ΔΗΜΟΣ 

ΤΜ.ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Οι σάκοι απορριμμάτων διαστάσεων 1,10 Χ 0,80 θα αντιστοιχούν 
τουλάχιστον 9 τεμάχια ανά κιλό. Επί ποινή αποκλεισμού , θα πρέπει να 
είναι κατασκευασμένοι εξ ολοκλήρου από αναγεννημένο πλαστικό και όχι 
παρθένο. Να έχουν μεγάλη αντοχή και να μη σχίζονται εύκολα. Το υλικό 
κατασκευής των σάκων θα είναι το αναγεννημένο πλαστικό ΡΕ το οποίο ο 
κατασκευαστής αποδεδειγμένα θα έχει χρησιμοποιήσει. Να είναι 
χρώματος μαύρου και υψηλής αντοχής πάχους 70 mm. Δε θα γίνουν 
δεκτές προσφορές που δεν αποδεικνύουν ότι τα υλικά που 
χρησιμοποιήθηκαν είναι από δευτερογενές αναγεννημένο πλαστικό. 
Προς τεκμηρίωση σχετικά με την κατ αποκλειστική χρήση αναγεννημένου 
πλαστικού ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τιμολόγιο-
δελτίο αποστολής σύμφωνα με το οποίο προμηθεύτηκε δευτερογενές 
υλικό. Επιπλέον ο προμηθευτής του υποψηφίου αναδόχου θα πρέπει να 
χορηγήσει πιστοποιητικό το οποίο θα αποδεικνύει από πού προήλθε το 
υλικό αυτό. Αν είναι έμπορος θα πρέπει και εκείνος να προσκομίσει με τη 
σειρά του από τον προμηθευτή του αντίστοιχο πιστοποιητικό. Επίσης η 
υπηρεσία θα μπορεί να ελέγξει όλη τη διαδρομή προμήθειας του εν λόγω 
υλικού για να βεβαιωθεί ότι πρόκειται για ανακυκλωμένο και όχι 
πρωτογενές πλαστικό. 
Οι σάκοι πρέπει να κατασκευάζονται σε βιομηχανία πιστοποιημένη με το 
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001: 2014 

65 
ΔΗΜΟΣ 

ΤΜ.ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Οι σάκοι απορριμμάτων διαστάσεων 0,80 Χ 0,60  θα αντιστοιχούν 
τουλάχιστον 16 τεμάχια ανά κιλό. Επί ποινή αποκλεισμού , θα πρέπει να 
είναι κατασκευασμένοι εξ ολοκλήρου από αναγεννημένο πλαστικό και όχι 
παρθένο. Να έχουν μεγάλη αντοχή και να μη σχίζονται εύκολα. Το υλικό 
κατασκευής των σάκων θα είναι το αναγεννημένο πλαστικό ΡΕ το οποίο ο 
κατασκευαστής αποδεδειγμένα θα έχει χρησιμοποιήσει. Να είναι 
χρώματος μαύρου και υψηλής αντοχής πάχους 70 mm. Δε θα γίνουν 
δεκτές προσφορές που δεν αποδεικνύουν ότι τα υλικά που 
χρησιμοποιήθηκαν είναι από δευτερογενές αναγεννημένο πλαστικό.Προς 
τεκμηρίωση σχετικά με την κατ αποκλειστική χρήση αναγεννημένου 
πλαστικού ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τιμολόγιο-
δελτίο αποστολής σύμφωνα με το οποίο προμηθεύτηκε δευτερογενές 
υλικό. Επιπλέον ο προμηθευτής του υποψηφίου αναδόχου θα πρέπει να 
χορηγήσει πιστοποιητικό το οποίο θα αποδεικνύει από πού προήλθε το 
υλικό αυτό. Αν είναι έμπορος θα πρέπει και εκείνος να προσκομίσει με τη 
σειρά του από τον προμηθευτή του αντίστοιχο πιστοποιητικό. Επίσης η 
υπηρεσία θα μπορεί να ελέγξει όλη τη διαδρομή προμήθειας του εν λόγω 
υλικού για να βεβαιωθεί ότι πρόκειται για ανακυκλωμένο και όχι 
πρωτογενές πλαστικό.Οι σάκοι πρέπει να κατασκευάζονται σε βιομηχανία 
πιστοποιημένη με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001: 2014 
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ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

   

  ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

    

CPV: 19640000-4 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΥΜΜΑΤΩΝ 

66 
ΔΗΜΟΣ Δ/ΝΣΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Οι σάκοι απορριμμάτων διαστάσεων 1,10 Χ 0,80 θα αντιστοιχούν 
τουλάχιστον 9 τεμάχια ανά κιλό. Επί ποινή αποκλεισμού , θα πρέπει να 
είναι κατασκευασμένοι εξ ολοκλήρου από αναγεννημένο πλαστικό και 
όχι παρθένο. Να έχουν μεγάλη αντοχή και να μη σχίζονται εύκολα. Το 
υλικό κατασκευής των σάκων θα είναι το αναγεννημένο πλαστικό ΡΕ το 
οποίο ο κατασκευαστής αποδεδειγμένα θα έχει χρησιμοποιήσει. Να 
είναι χρώματος μαύρου και υψηλής αντοχής πάχους 70 mm. Δε θα 
γίνουν δεκτές προσφορές που δεν αποδεικνύουν ότι τα υλικά που 
χρησιμοποιήθηκαν είναι από δευτερογενές αναγεννημένο πλαστικό. 
Προς τεκμηρίωση σχετικά με την κατ αποκλειστική χρήση 
αναγεννημένου πλαστικού ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να 
προσκομίσει τιμολόγιο-δελτίο αποστολής σύμφωνα με το οποίο 
προμηθεύτηκε δευτερογενές υλικό. Επιπλέον ο προμηθευτής του 
υποψηφίου αναδόχου θα πρέπει να χορηγήσει πιστοποιητικό το οποίο 
θα αποδεικνύει από πού προήλθε το υλικό αυτό. Αν είναι έμπορος θα 
πρέπει και εκείνος να προσκομίσει με τη σειρά του από τον προμηθευτή 
του αντίστοιχο πιστοποιητικό. Επίσης η υπηρεσία θα μπορεί να ελέγξει 
όλη τη διαδρομή προμήθειας του εν λόγω υλικού για να βεβαιωθεί ότι 
πρόκειται για ανακυκλωμένο και όχι πρωτογενές πλαστικό. 
Οι σάκοι πρέπει να κατασκευάζονται σε βιομηχανία πιστοποιημένη με 
το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001: 2014 

67   

Οι σάκοι απορριμμάτων διαστάσεων 0,80 Χ 0,60  θα αντιστοιχούν 
τουλάχιστον 16 τεμάχια ανά κιλό. Επί ποινή αποκλεισμού , θα πρέπει να 
είναι κατασκευασμένοι εξ ολοκλήρου από αναγεννημένο πλαστικό και 
όχι παρθένο. Να έχουν μεγάλη αντοχή και να μη σχίζονται εύκολα. Το 
υλικό κατασκευής των σάκων θα είναι το αναγεννημένο πλαστικό ΡΕ το 
οποίο ο κατασκευαστής αποδεδειγμένα θα έχει χρησιμοποιήσει. Να 
είναι χρώματος μαύρου και υψηλής αντοχής πάχους 70 mm. Δε θα 
γίνουν δεκτές προσφορές που δεν αποδεικνύουν ότι τα υλικά που 
χρησιμοποιήθηκαν είναι από δευτερογενές αναγεννημένο 
πλαστικό.Προς τεκμηρίωση σχετικά με την κατ αποκλειστική χρήση 
αναγεννημένου πλαστικού ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να 
προσκομίσει τιμολόγιο-δελτίο αποστολής σύμφωνα με το οποίο 
προμηθεύτηκε δευτερογενές υλικό. Επιπλέον ο προμηθευτής του 
υποψηφίου αναδόχου θα πρέπει να χορηγήσει πιστοποιητικό το οποίο 
θα αποδεικνύει από πού προήλθε το υλικό αυτό. Αν είναι έμπορος θα 
πρέπει και εκείνος να προσκομίσει με τη σειρά του από τον προμηθευτή 
του αντίστοιχο πιστοποιητικό. Επίσης η υπηρεσία θα μπορεί να ελέγξει 
όλη τη διαδρομή προμήθειας του εν λόγω υλικού για να βεβαιωθεί ότι 
πρόκειται για ανακυκλωμένο και όχι πρωτογενές πλαστικό.Οι σάκοι 
πρέπει να κατασκευάζονται σε βιομηχανία πιστοποιημένη με το 
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001: 2014 
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Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου 
Προμήθεια : Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού για τις ανάγκες των σχολείων της  

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου έτους 2018-2019 

 

    CPV:  33772000-2 ΧΑΡΤΙΚΑ 

68  Α ΒΑΘΜΙΑ 
Μωρομάντηλα σε συσκευασία των 72 τεμαχίων. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά και η προέλευση.  

69  Α ΒΑΘΜΙΑ Τραπεζομάντηλο λευκό σε συσκευασία 200τεμ διαστ. 1Χ1  

70  Α ΒΑΘΜΙΑ 

Υποσέντοντα από απορροφητικό & υποαλλεργικό υλικό μιας χρήσης, 
να εξασφαλίζουν απόλυτη υγιεινή στο ανθρώπινο σώμα, να μην 
τρίβουν, να μην αφήνουν χνούδι, η μία επιφάνεια να έχει αδιάβροχη 
επένδυση, διαστάσεις 60X90 εκατοστά . 

71  Α ΒΑΘΜΙΑ 
Χαρτί κουζίνας γίγας 80 μέτρων αρίστης ποιότητας δίφυλλο μη  
ανακυκλωμένο  

72  Α ΒΑΘΜΙΑ Χαρτί υγείας 200 γρ. αρίστης ποιότητας  δίφυλλο μη ανακυκλωμένο   

73  Α ΒΑΘΜΙΑ Χαρτί υγείας επαγγ. 500 γρ., αρίστης ποιότητας,  μη ανακυκλωμένο  

74  Α ΒΑΘΜΙΑ 

Χαρτοπετσέτα φαγητού αρίστης ποιότητας, μη ανακυκλωμένη. Σε 
κατάλληλα τυποποιημένη πλαστική συσκευασία των 100 φύλλων, 
λευκού χρώματος, ανά πακέτο διαστάσεων 30x30cm. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφονται όλα τα παραπάνω στοιχεία και η 
προέλευση.     

75  Α ΒΑΘΜΙΑ Χειροπετσετα ζικ/ζακ  μονόφυλλη λεύκη σε συσκευασία 4.000 τεμ 

76  Α ΒΑΘΜΙΑ Χειροπετσετα στρογγυλή 500 γρ. αρίστης ποιότητας μη ανακυκλωμένο  

    CPV: 39831200-8 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ-ΣΑΠΟΥΝΙΑ-ΧΗΜΙΚΑ 

77  Α ΒΑΘΜΙΑ 

Αντισηπτικό-απολυμαντικό χεριών σε μορφή gel με 70% αλκοόλη σε 
συσκευασία του 1 λίτρου. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, οδηγίες χρήσης και αριθμός έγκρισης από 
τον  Ε.Ο.Φ.   

78  Α ΒΑΘΜΙΑ 

Απορρυπαντικό πιάτων αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε 
κατάλληλη συσκευασία πλαστικού μπιτονιού, βάρους 4 λίτρων. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η 
προέλευση, οδηγίες προφύλαξης και ο αριθμός καταχώρησης του 
Γ.Χ.Κ.   

79  Α ΒΑΘΜΙΑ 
Αποφρακτικό υγρό σε συσκευασία 1 λίτρου. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφονται  τα συστατικά, οδηγίες χρήσης , 
προφύλαξης και αριθμός καταχώρησης του Γ.Χ.Κ. 

80  Α ΒΑΘΜΙΑ 
Αφαιρετικό αλάτων  για είδη υγιεινής σε συσκευασία 1lt. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, οδηγίες χρήσης , 
προφύλαξης και αριθμός καταχώρησης του Γ.Χ.Κ.  

81  Α ΒΑΘΜΙΑ 
Αφαιρετικό μελανιών από θρανία 750 ml. Εξωτερικά της συσκευασίας 
να αναγράφονται τα συστατικά, οδηγίες χρήσης, προφύλαξης και 
αριθμός καταχώρησης του Γ.Χ.Κ.   

82  Α ΒΑΘΜΙΑ 
Υγρό καθαριστικό τουαλέτας. Συσκευασία 4 λίτρων που εξωτερικά 
αναγράφονται οδηγίες χρήσης και προφύλαξης, η προέλευση και ο 
αριθμός καταχώρησης του Γ.Χ.Κ. 
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83  Α ΒΑΘΜΙΑ 

Υγρό σαπούνι χεριών αρίστης ποιότητας βάρους 4 λίτρων, 
τυποποιημένο σε κατάλληλο πλαστικό μπιτόνι. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, το βάρος, η προέλευση , 
οι προφυλάξεις, αριθμός καταχώρησης Γ.Χ.Κ.   

84  Α ΒΑΘΜΙΑ 
Λοσιόν οινοπνεύματος σε συσκευασία των 420ml. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά και αριθμός έγκρισης 
από τον Ε.Ο.Φ.   

85  Α ΒΑΘΜΙΑ 

Υγρό γενικού καθαρισμού αρίστης ποιότητας. Συσκευασία πλαστικού 
μπιτονιού 4 λίτρων με αναγραφόμενα εξωτερικά της συσκευασίας τη 
σύνθεση, οδηγίες χρήσης και προφύλαξης και ο αριθμός καταχώρησης 
του Γ.Χ.Κ.   

86  Α ΒΑΘΜΙΑ 
Υγρό καθαρισμού τζαμιών αρίστης ποιότητας. Συσκευασία πλαστικού 
μπιτονιού 4 λίτρων που εξωτερικά αναγράφονται οδηγίες χρήσης και 
προφύλαξης, η προέλευση και ο αριθμός καταχώρησης του Γ.Χ.Κ. 

87  Α ΒΑΘΜΙΑ 

Υδροχλωρικό οξύ διάλυμα αρίστης ποιότητας για την καθαριότητα και 
λεύκανση wc, νεροχυτών, νιπτήρων κλπ. Μπουκάλι βάρους 450 γρ. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, οδηγίες 
χρήσης και προφύλαξης, η προέλευση και ο αριθμός καταχώρησης του 
Γ.Χ.Κ.   

88  Α ΒΑΘΜΙΑ 
Χλώριο σε πλαστική συσκευασία των 4 λίτρων. Να αναγράφονται στη 
συσκευασία όλα τα σχετικά που πρέπει για τα είδη αυτά, παραγωγή – 
προφυλάξεις-εγκρίσεις Γ.Χ.Κ.   

89  Α ΒΑΘΜΙΑ 
Χλώριο  ultra παχύρρευστο σε συσκευασία των 4 λίτρων. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφονται οδηγίες χρήσης και προφύλαξης, η 
προέλευση και ο αριθμός καταχώρησης του Γ.Χ.Κ 

    CPV: 39830000-9 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

90  Α ΒΑΘΜΙΑ Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας επαγγελματική  ακρυλική    

91  Α ΒΑΘΜΙΑ Γάντια μιας χρήσης (Latex) σε συσκευασία 100 τεμ. μεγέθη διάφορα   

92  Α ΒΑΘΜΙΑ 

Γάντια μιας χρήσης κατασκευή από νιτρίλιο (χωρίς πούδρα) σε 
συσκευασία 100 τεμ. μεγέθη διάφορα για αντιμετώπιση χημικών ουσιών 
ή μικροοργανισμών. Μήκος περίπου 20cm . Πρότυπα EN374. Σήμανση: 

CE, Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, Εικονόσημο 
προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς 

93  Α ΒΑΘΜΙΑ Καλάθι τουαλέτας στρογγυλό  μικρό με πεταλ  

94  Α ΒΑΘΜΙΑ Καλαθάκι  γραφείου πλαστικό κλειστό  

95  Α ΒΑΘΜΙΑ Κοντάρι σκούπας αλουμινίου απλό   

96  Α ΒΑΘΜΙΑ Κοντάρι σκούπας ξύλινο βιδωτό 

97  Α ΒΑΘΜΙΑ Κοντάρι επαγγελματικής  σφουγγαρίστρας μεγάλης αντοχής  

98  Α ΒΑΘΜΙΑ Κουβάς σφουγγαρίστρας με στίφτη από υλικό υψηλής αντοχής  

99  Α ΒΑΘΜΙΑ Ξυραφάκια πλαστικής ξύστρας 

100  Α ΒΑΘΜΙΑ Ξύστρα πλαστική  (για αποκόλληση τσιχλών από μάρμαρα κτλ) 

101  Α ΒΑΘΜΙΑ 

Πανάκια γενικού καθαρισμού τύπου (wettex) αρίστης ποιότητας, 
υπεραποροφητικά, υπερανθεκτικά. Κατάλληλα για καθαριότητα σε 
τραπέζια, ψυγεία, τοίχους, κουζίνες, πλακάκια, εμαγιέ, είδη υγιεινής 
κ.ά. χρήσεις. Συσκευασμένο σε κατάλληλα τυποποιημένη συσκευασία, 
εξωτερικά της οποίας να αναγράφονται οι διαστάσεις και η 
προέλευση. Σετ των 10 τεμ. 

102  Α ΒΑΘΜΙΑ Πιγκάλ τουαλέτας ανοιχτό  

103  Α ΒΑΘΜΙΑ 
Πλαστικά πηρούνια ή κουτάλια εγκεκριμένα φαγητού σε συσκευασία 
100 τεμαχίων  
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104  Α ΒΑΘΜΙΑ 
Πλαστικά πιάτα για τρόφιμα μεσαία συσκευασία εγκεκριμένα  
φαγητού σε συσκευασία των 20 τεμαχίων  

105  Α ΒΑΘΜΙΑ 

Πλαστικά ποτήρια νερού αρίστης ποιότητας, άθραυστα, με θερμική 
αντοχή μέχρι 120 βαθμούς Κελσίου, χωρητικότητας 250 
ml,εγκεκριμένα για τρόφιμα Σε κατάλληλα τυποποιημένη πλαστική, 
υγιεινή συσκευασία ασφαλείας των 50 ποτηριών. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφονται όλα τα παραπάνω στοιχεία και η 
προέλευση. 

106  Α ΒΑΘΜΙΑ Θήκη υγρού σαπουνιού 500ml   

107  Α ΒΑΘΜΙΑ Σκούπα πλαστική διπλή ίσια Νο 201/1   

108  Α ΒΑΘΜΙΑ Συσκευή πλαστική χειροπετσέτας ζικ/ζακ  

109  Α ΒΑΘΜΙΑ Σφουγγαρίστρα ακρυλική βιδωτή 

110  Α ΒΑΘΜΙΑ 
Σφουγγαράκι κουζίνας Νο 5 διπλής επιφάνειας (απορροφητική-
σκληρή)  

111  Α ΒΑΘΜΙΑ Σφουγγάρι αφρολέξ μεσαίο Νο 10, κατάλληλο για καθαρισμό πίνακα  

112  Α ΒΑΘΜΙΑ 
Σφουγγάρι γόμα κατάλληλο για σβήσιμο από τοίχους σημάδια από 
μαρκαδόρους.   

113  Α ΒΑΘΜΙΑ Φαράσι ορθοστατικό με λάστιχο   

   CPV: 19640000-4 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

114  Α ΒΑΘΜΙΑ 
Σακούλα απορριμμάτων γενικής χρήσης, Χρώματος Μαύρες 
ανθεκτικές, διαστάσεων περίπου 70χ100 εκ. 10τεμάχια ανά κιλό. 

115  Α ΒΑΘΜΙΑ 

Οι σάκοι απορριμμάτων θα πρέπει να είναι διαστάσεων 1,10 Χ 0,80 και 
θα αντιστοιχούν τουλάχιστον 9 τεμάχια ανά κιλό και διαστάσεων 0,80 
Χ 0,60 και θα αντιστοιχούν τουλάχιστον 16 τεμάχια ανά κιλό. Επί ποινή 
αποκλεισμού , θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι εξ ολοκλήρου από 
αναγεννημένο πλαστικό και όχι παρθένο. Να έχουν μεγάλη αντοχή και 
να μη σχίζονται εύκολα. Το υλικό κατασκευής των σάκων θα είναι το 
αναγεννημένο πλαστικό ΡΕ το οποίο ο κατασκευαστής αποδεδειγμένα 
θα έχει χρησιμοποιήσει. Να είναι χρώματος μαύρου και υψηλής 
αντοχής πάχους 70 mm. Δε θα γίνουν δεκτές προσφορές που δεν 
αποδεικνύουν ότι τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι από 
δευτερογενές αναγεννημένο πλαστικό. 
Προς τεκμηρίωση σχετικά με την κατ αποκλειστική χρήση 
αναγεννημένου πλαστικού ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να 
προσκομίσει τιμολόγιο-δελτίο αποστολής σύμφωνα με το οποίο 
προμηθεύτηκε δευτερογενές υλικό. Επιπλέον ο προμηθευτής του 
υποψηφίου αναδόχου θα πρέπει να χορηγήσει πιστοποιητικό το οποίο 
θα αποδεικνύει από πού προήλθε το υλικό αυτό. Αν είναι έμπορος θα 
πρέπει και εκείνος να προσκομίσει με τη σειρά του από τον 
προμηθευτή του αντίστοιχο πιστοποιητικό. Επίσης η υπηρεσία θα 
μπορεί να ελέγξει όλη τη διαδρομή προμήθειας του εν λόγω υλικού για 
να βεβαιωθεί ότι πρόκειται για ανακυκλωμένο και όχι πρωτογενές 
πλαστικό. 
Οι σάκοι πρέπει να κατασκευάζονται σε βιομηχανία πιστοποιημένη με 
το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001: 2014 
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116  Α ΒΑΘΜΙΑ 

Οι σάκοι απορριμμάτων θα πρέπει να είναι διαστάσεων 1,10 Χ 0,80 και 
θα αντιστοιχούν τουλάχιστον 9 τεμάχια ανά κιλό και διαστάσεων 0,80 
Χ 0,60 και θα αντιστοιχούν τουλάχιστον 16 τεμάχια ανά κιλό. Επί ποινή 
αποκλεισμού , θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι εξ ολοκλήρου από 
αναγεννημένο πλαστικό και όχι παρθένο. Να έχουν μεγάλη αντοχή και 
να μη σχίζονται εύκολα. Το υλικό κατασκευής των σάκων θα είναι το 
αναγεννημένο πλαστικό ΡΕ το οποίο ο κατασκευαστής αποδεδειγμένα 
θα έχει χρησιμοποιήσει. Να είναι χρώματος μαύρου και υψηλής 
αντοχής πάχους 70 mm. Δε θα γίνουν δεκτές προσφορές που δεν 
αποδεικνύουν ότι τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι από 
δευτερογενές αναγεννημένο πλαστικό. 
Προς τεκμηρίωση σχετικά με την κατ αποκλειστική χρήση 
αναγεννημένου πλαστικού ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να 
προσκομίσει τιμολόγιο-δελτίο αποστολής σύμφωνα με το οποίο 
προμηθεύτηκε δευτερογενές υλικό. Επιπλέον ο προμηθευτής του 
υποψηφίου αναδόχου θα πρέπει να χορηγήσει πιστοποιητικό το οποίο 
θα αποδεικνύει από πού προήλθε το υλικό αυτό. Αν είναι έμπορος θα 
πρέπει και εκείνος να προσκομίσει με τη σειρά του από τον 
προμηθευτή του αντίστοιχο πιστοποιητικό. Επίσης η υπηρεσία θα 
μπορεί να ελέγξει όλη τη διαδρομή προμήθειας του εν λόγω υλικού για 
να βεβαιωθεί ότι πρόκειται για ανακυκλωμένο και όχι πρωτογενές 
πλαστικό. 
Οι σάκοι πρέπει να κατασκευάζονται σε βιομηχανία πιστοποιημένη με 
το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001: 2014 

117  Α ΒΑΘΜΙΑ 
Σακούλες απορριμμάτων για καλαθάκια,  διαστάσεων 50Χ50,  ( 70 
τεμάχια ανά κιλό). 

 

 
 
Σχολική Επιτροπή Β-Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου 
     
Προμήθεια : Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού για τις ανάγκες των σχολείων της Β-Βάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου έτους 2018-2019 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

    CPV: 33772000-2 ΧΑΡΤΙΚΑ 

118 Β ΒΑΘΜΙΑ 
Μωρομάντηλα σε συσκευασία των 72 τεμαχίων. Εξωτερικά της συσκευασίας 
να αναγράφονται τα συστατικά και η προέλευση. 

119 Β ΒΑΘΜΙΑ Τραπεζομάντηλο λευκό σε συσκευασία 200τεμ διαστ. 1Χ1 

120 Β ΒΑΘΜΙΑ 
Χαρτί κουζίνας γίγας 80 μέτρων αρίστης ποιότητας δίφυλλο μη  ανακυκλωμένο 

121 Β ΒΑΘΜΙΑ 
Χαρτί υγείας 200 γρ. αρίστης ποιότητας  δίφυλλο μη ανακυκλωμένο  

122 Β ΒΑΘΜΙΑ 
Χαρτί υγείας επαγγ. 500 γρ., αρίστης ποιότητας,  μη ανακυκλωμένο 

123 Β ΒΑΘΜΙΑ 
Χαρτομάντιλα γραφείου 100 φύλλων διπλά (προσώπου ή αυτοκινήτου) 100 
ΤΕΜ. 
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124 Β ΒΑΘΜΙΑ 

Χαρτοπετσέτα φαγητού αρίστης ποιότητας, μη ανακυκλωμένη. Σε κατάλληλα 
τυποποιημένη πλαστική συσκευασία των 100 φύλλων, λευκού χρώματος, ανά 
πακέτο διαστάσεων 30x30cm. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται 
όλα τα παραπάνω στοιχεία και η προέλευση.     

125 Β ΒΑΘΜΙΑ 
Χειροπετσέτα ζικ/ζακ  μονόφυλλη λεύκη σε συσκευασία 4.000 τεμ 

126 Β ΒΑΘΜΙΑ 
Χειροπετσέτα στρογγυλή 500 γρ. αρίστης ποιότητας μη ανακυκλωμένο 

127 Β ΒΑΘΜΙΑ 
Χειροπετσέτα στρογγυλή  με έξοδο από εμπρός  450 GR. ΡΟΛΟ 

   CPV: ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ-ΣΑΠΟΥΝΙΑ-ΧΗΜΙΚΑ 

128 Β ΒΑΘΜΙΑ 

Αντισηπτικό-απολυμαντικό χεριών σε μορφή gel με 70% αλκοόλη σε 
συσκευασία του 1 λίτρου. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 
συστατικά, οδηγίες χρήσης και αριθμός έγκρισης από τον  Ε.Ο.Φ.   

129 Β ΒΑΘΜΙΑ 

Απορρυπαντικό πιάτων αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη 
συσκευασία πλαστικού μπιτονιού, βάρους 4 λίτρων. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση, οδηγίες 
προφύλαξης και ο αριθμός καταχώρησης του Γ.Χ.Κ.   

130   

Αποσμητικό σπρέι χώρου συσκευασία δοχείου  περίπου 300 ml: (+_ 5%) με 
ευχάριστο άρωμα. Να  Απομακρύνει τις δυσάρεστες οσμές και να αφήνει 
ευχάριστο και διακριτικό άρωμα στο χώρο. 

131 Β ΒΑΘΜΙΑ 
Αποφρακτικό υγρό σε συσκευασία 1 λίτρου. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται  τα συστατικά, οδηγίες χρήσης , προφύλαξης και αριθμός 
καταχώρησης του Γ.Χ.Κ. 

132 Β ΒΑΘΜΙΑ Αρωματικό WC GEL ΠΑΠΙ 750 ML   

133 Β ΒΑΘΜΙΑ 

Αφαιρετικό αλάτων  για είδη υγιεινής σε συσκευασία 1lt. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, οδηγίες χρήσης , προφύλαξης 
και αριθμός καταχώρησης του Γ.Χ.Κ. 

134 Β ΒΑΘΜΙΑ 
Αφαιρετικό μελανιών από θρανία 750 ml. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, οδηγίες χρήσης, προφύλαξης και αριθμός 
καταχώρησης του Γ.Χ.Κ.   

135 Β ΒΑΘΜΙΑ Βενζίνη καθαρισμού 470ML 

136 Β ΒΑΘΜΙΑ 
Καθαριστικό υγρό τουαλέτας. Συσκευασία 4 λίτρων που εξωτερικά 
αναγράφονται οδηγίες χρήσης και προφύλαξης, η προέλευση και ο αριθμός 
καταχώρησης του Γ.Χ.Κ. 

137 Β ΒΑΘΜΙΑ 
Κατσαριδοκτόνο σε σπρέι για κατσαρίδες &μυρμήγκια. Γρήγορη και 
αποτελεσματική δράση για κατσαρίδες, μυρμήγκια και άλλα έρποντα έντομα 
(+_5%) 

138 Β ΒΑΘΜΙΑ 
Κρέμα καθαρισμού  500ML  με Ενεργό Χλώριο. Πολυκαθαριστική κρέμα για την 
κουζίνα, το μπάνιο και τους δύσκολους λεκέδες 

139 Β ΒΑΘΜΙΑ 

Κρεμοσάπουνο -Υγρό σαπούνι χεριών αρίστης ποιότητας βάρους 4 λίτρων, 
τυποποιημένο σε κατάλληλο πλαστικό μπιτόνι. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, το βάρος, η προέλευση , οι προφυλάξεις, αριθμός 
καταχώρησης Γ.Χ.Κ.   
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140 Β ΒΑΘΜΙΑ 
Λοσιόν οινοπνεύματος σε συσκευασία των 420ml. Εξωτερικά της συσκευασίας 
να αναγράφονται τα συστατικά και αριθμός έγκρισης από τον Ε.Ο.Φ.  

141 Β ΒΑΘΜΙΑ Οινόπνευμα ,μπλε φωτιστικό  400 ML 

142 Β ΒΑΘΜΙΑ Παρκετίνη δαπέδου  1 LT 

143 Β ΒΑΘΜΙΑ 

Υγρό γενικού καθαρισμού αρίστης ποιότητας. Συσκευασία πλαστικού 
μπιτονιού 4 λίτρων με αναγραφόμενα εξωτερικά της συσκευασίας τη σύνθεση, 
οδηγίες χρήσης και προφύλαξης και ο αριθμός καταχώρησης του Γ.Χ.Κ.   

144 Β ΒΑΘΜΙΑ 

Υγρό καθαρισμού τζαμιών αρίστης ποιότητας. Συσκευασία πλαστικού 
μπιτονιού 4 λίτρων που εξωτερικά αναγράφονται οδηγίες χρήσης και 
προφύλαξης, η προέλευση και ο αριθμός καταχώρησης του Γ.Χ.Κ. 

145 Β ΒΑΘΜΙΑ Υγρό σφουγγαρίσματος  4lt (για μάρμαρα) 

146 Β ΒΑΘΜΙΑ 

Υδροχλωρικο οξύ διάλυμα αρίστης ποιότητας για την καθαριότητα και 
λεύκανση wc, νεροχυτών, νιπτήρων κλπ. Μπουκάλι βάρους 450 γρ. Εξωτερικά 
της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, οδηγίες χρήσης και 
προφύλαξης, η προέλευση και ο αριθμός καταχώρησης του Γ.Χ.Κ.  

147 Β ΒΑΘΜΙΑ 
Χλώριο σε πλαστική συσκευασία των 4 λίτρων. Να αναγράφονται στη 
συσκευασία όλα τα σχετικά που πρέπει για τα είδη αυτά, παραγωγή – 
προφυλάξεις-εγκρίσεις Γ.Χ.Κ.   

148 Β ΒΑΘΜΙΑ 

Χλώριο  ultra παχύρρευστο σε συσκευασία των 4 λίτρων. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφονται οδηγίες χρήσης και προφύλαξης, η προέλευση 
και ο αριθμός καταχώρησης του Γ.Χ.Κ 

   CPV: 39830000-9 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

149 Β ΒΑΘΜΙΑ 

Αλουμινόχαρτο αρίστης ποιότητας, από καθαρό αλουμίνιο, κατάλληλο να 
διατηρεί τρόφιμα πάντα φρέσκα και υγιεινά .Μήκους 30 μέτρων χ 0,30 cm σε 
ρολό. Τυποποιημένο σε χάρτινο κουτί που εξωτερικά να αναγράφονται οδηγίες 
χρήσης η προέλευση και οι διαστάσεις. 

150 Β ΒΑΘΜΙΑ Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας επαγγελματική  ακρυλική    

151 Β ΒΑΘΜΙΑ Ανταλλακτικό παρκετέζας 

152 Β ΒΑΘΜΙΑ 
Γάντια μιας χρήσης (Latex) σε συσκευασία 100 τεμ. μεγέθη διάφορα   

153 Β ΒΑΘΜΙΑ 

Γάντια  μιας χρήσης κατασκευή από νιτρίλιο (χωρίς πούδρα) σε συσκευασία 100 
τεμ. Μεγέθη διάφορα για αντιμετώπιση  χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών. 
Μήκος περίπου 20 cm. Πρότυπα ΕΝ 374, Σήμανση: CE, μηθευτής, Κωδικός 
προϊόντος, Έτος κατασκευής, Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και 
μικροοργανισμούς. 

154 Β ΒΑΘΜΙΑ 
Κάδος απορριμμάτων με πετάλι. Κάδος απορριμμάτων οικιακός με πετάλι, 
πλαστικός από P.V.C.να έχει πιστοποιητικό ποιότητας ISO . 

155 Β ΒΑΘΜΙΑ Καλάθι τουαλέτας στρογγυλό  μικρό με πεντάλ 

156 Β ΒΑΘΜΙΑ Καλαθάκι  γραφείου πλαστικό κλειστό 

157 Β ΒΑΘΜΙΑ Κοντάρι σκούπας αλουμινένιο 

158 Β ΒΑΘΜΙΑ Κοντάρι σκούπας μεταλλικό απλό   

159 Β ΒΑΘΜΙΑ Κοντάρι σκούπας ξύλινο βιδωτό 

160 Β ΒΑΘΜΙΑ Κοντάρι επαγγελματικής  σφουγγαρίστρας μεγάλης αντοχής 
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161 Β ΒΑΘΜΙΑ Κουβάδες σκουπιδιών μεγάλοι 60 LT 

162 Β ΒΑΘΜΙΑ Κουβάς σφουγγαρίστρας από υλικό υψηλής αντοχής 

163 Β ΒΑΘΜΙΑ Λαδόκολλα 10 μέτρων ρολό 

164 Β ΒΑΘΜΙΑ Λάστιχο και σφουγγάρι για καθαρισμό τζαμιών 

165 Β ΒΑΘΜΙΑ 
Μαχαιράκια πλαστικά εγκεκριμένα φαγητού σε συσκευασία 100 τεμ. 

166 Β ΒΑΘΜΙΑ Ξεραχνιάστρα τοίχων 

167 Β ΒΑΘΜΙΑ Ξυραφάκια για ξύστρες 

168 Β ΒΑΘΜΙΑ 
Ξύστρες πλαστικές    (για αποκόλληση τσιχλών από μάρμαρα)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

169 Β ΒΑΘΜΙΑ Πανάκια με μικροϊνες 

170 Β ΒΑΘΜΙΑ Πανάκια γενικού   καθ/μού Σετ των 10 τεμαχίων 

171 Β ΒΑΘΜΙΑ Πανί Καθαρισμού απορροφητικό  20 Χ 24 κίτρινη 

172 Β ΒΑΘΜΙΑ Πανί καθαρισμού κουλούρα απορροφητική κίτρινη 14 μέτρων 

173 Β ΒΑΘΜΙΑ Παρκετέζα με κοντάρι 

174 Β ΒΑΘΜΙΑ 
Πιρουνάκια   ή κουτάλια εγκεκριμένα φαγητού σε συσκευασία 100 τεμαχίων 

175 Β ΒΑΘΜΙΑ 
Πιατάκια πλαστικά  για τρόφιμα εγκεκριμένα  φαγητού σε συσκευασία των 20 
τεμαχίων 

176 Β ΒΑΘΜΙΑ Πιγκάλ τουαλέτας ανοιχτό 

177 Β ΒΑΘΜΙΑ Ποτηράκια πλαστικά νερού σε συσκευασία 100 τεμαχίων 

178 Β ΒΑΘΜΙΑ Ποτήρια πλαστικά καφέ  50 ML 

179 Β ΒΑΘΜΙΑ Σαπουνοθήκη υγρού σαπουνιού 500ml   

180 Β ΒΑΘΜΙΑ Σκούπα απλή 

181 Β ΒΑΘΜΙΑ Σκούπα βεντάλια 

182 Β ΒΑΘΜΙΑ Σκούπα πλαστική διπλή ίσια Νο 201/1   

183 Β ΒΑΘΜΙΑ Συσκευή πλαστική χειροπετσέταςζικ/ζακ 

184 Β ΒΑΘΜΙΑ Σφουγγαρίστρα ακρυλική βιδωτή 

185 Β ΒΑΘΜΙΑ 
Σφουγγαράκι κουζίνας Νο 5 διπλής επιφάνειας (απορροφητική-σκληρή) 

186 Β ΒΑΘΜΙΑ 
Σφουγγάρι αφρολέξ μεσαίο Νο 10, κατάλληλο για καθαρισμό πίνακα 

187 Β ΒΑΘΜΙΑ Σφουγγάρι για πίνακα μαρκαδόρου 

188 Β ΒΑΘΜΙΑ 
Σφουγγάρι γόμα κατάλληλο για σβήσιμο από τοίχους σημάδια από 
μαρκαδόρους.  

189 Β ΒΑΘΜΙΑ Σφουγγάρι κουζίνας μεγάλο 

190 Β ΒΑΘΜΙΑ Φαράσι ορθοστατικό με λάστιχο   

191 Β ΒΑΘΜΙΑ Ψεκαστήρι για καθαρισμό τζαμιών 

   CPV: 19640000-4 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

192 Β ΒΑΘΜΙΑ 
Σακούλες απορριμμάτων μαύρες 70Χ100 10 τεμάχια περίπου ανά κιλό  
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193 Β ΒΑΘΜΙΑ 

Οι σάκοι απορριμμάτων διαστάσεων 1,10 Χ 0,80 θα αντιστοιχούν τουλάχιστον 
9 τεμάχια ανά κιλό. Επί ποινή αποκλεισμού , θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένοι εξ ολοκλήρου από αναγεννημένο πλαστικό και όχι παρθένο. 
Να έχουν μεγάλη αντοχή και να μη σχίζονται εύκολα. Το υλικό κατασκευής των 
σάκων θα είναι το αναγεννημένο πλαστικό ΡΕ το οποίο ο κατασκευαστής 
αποδεδειγμένα θα έχει χρησιμοποιήσει. Να είναι χρώματος μαύρου και 
υψηλής αντοχής πάχους 70 mm. Δε θα γίνουν δεκτές προσφορές που δεν 
αποδεικνύουν ότι τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι από δευτερογενές 
αναγεννημένο πλαστικό.Προς τεκμηρίωση σχετικά με την κατ αποκλειστική 
χρήση αναγεννημένου πλαστικού ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να 
προσκομίσει τιμολόγιο-δελτίο αποστολής σύμφωνα με το οποίο 
προμηθεύτηκε δευτερογενές υλικό. Επιπλέον ο προμηθευτής του υποψηφίου 
αναδόχου θα πρέπει να χορηγήσει πιστοποιητικό το οποίο θα αποδεικνύει από 
πού προήλθε το υλικό αυτό. Αν είναι έμπορος θα πρέπει και εκείνος να 
προσκομίσει με τη σειρά του από τον προμηθευτή του αντίστοιχο 
πιστοποιητικό. Επίσης η υπηρεσία θα μπορεί να ελέγξει όλη τη διαδρομή 
προμήθειας του εν λόγω υλικού για να βεβαιωθεί ότι πρόκειται για 
ανακυκλωμένο και όχι πρωτογενές πλαστικό.Οι σάκοι πρέπει να 
κατασκευάζονται σε βιομηχανία πιστοποιημένη με το Σύστημα Διαχείρισης 
Ποιότητας κατά ISO 9001: 2014 

194 Β ΒΑΘΜΙΑ 

Οι σάκοι απορριμμάτων διαστάσεων 0,80 Χ 0,60  θα αντιστοιχούν τουλάχιστον 
16 τεμάχια ανά κιλό. Επί ποινή αποκλεισμού , θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένοι εξ ολοκλήρου από αναγεννημένο πλαστικό και όχι παρθένο. 
Να έχουν μεγάλη αντοχή και να μη σχίζονται εύκολα. Το υλικό κατασκευής των 
σάκων θα είναι το αναγεννημένο πλαστικό ΡΕ το οποίο ο κατασκευαστής 
αποδεδειγμένα θα έχει χρησιμοποιήσει. Να είναι χρώματος μαύρου και 
υψηλής αντοχής πάχους 70 mm. Δε θα γίνουν δεκτές προσφορές που δεν 
αποδεικνύουν ότι τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι από δευτερογενές 
αναγεννημένο πλαστικό. 
Προς τεκμηρίωση σχετικά με την κατ αποκλειστική χρήση αναγεννημένου 
πλαστικού ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τιμολόγιο-δελτίο 
αποστολής σύμφωνα με το οποίο προμηθεύτηκε δευτερογενές υλικό. 
Επιπλέον ο προμηθευτής του υποψηφίου αναδόχου θα πρέπει να χορηγήσει 
πιστοποιητικό το οποίο θα αποδεικνύει από πού προήλθε το υλικό αυτό. Αν 
είναι έμπορος θα πρέπει και εκείνος να προσκομίσει με τη σειρά του από τον 
προμηθευτή του αντίστοιχο πιστοποιητικό. Επίσης η υπηρεσία θα μπορεί να 
ελέγξει όλη τη διαδρομή προμήθειας του εν λόγω υλικού για να βεβαιωθεί ότι 
πρόκειται για ανακυκλωμένο και όχι πρωτογενές πλαστικό. 
Οι σάκοι πρέπει να κατασκευάζονται σε βιομηχανία πιστοποιημένη με το 
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001: 2014 
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195 Β ΒΑΘΜΙΑ 
Σακούλες απορριμμάτων μαύρες  95 Χ 110 5  τεμάχια περίπου ανά κιλό  

196 Β ΒΑΘΜΙΑ 
Σακούλες απορριμμάτων για καλαθάκια,  διαστάσεων 50Χ50,  ( 70 τεμάχια ανά 
κιλό). 

197 Β ΒΑΘΜΙΑ 
Σακούλες κρεοπωλείου 70 Χ 70 (ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑ)12 τεμάχια περίπου το κιλό  

198 Β ΒΑΘΜΙΑ 
Σακούλες τροφίμων πλαστικές μιας χρήσεως μεσαία 25 τεμαχίων  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΟΠΑΦΜΑΗ  
Προμήθεια ειδών υγιεινής, καθαριότητας & ευπρεπισμού 

  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

   
    CPV: 33772000-2 ΧΑΡΤΙΚΑ 

199 ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Χαρτί ρολό εξεταστικό, Πλαστικοποιημένο ρολό,   
100% καθαρός χημικός πολτός 
ή ανακυκλωμένος,  αδιάβροχο,  απορροφητικό, 
μεγάλης αντοχής, περφορέ κάθε 38 έως 50cm για εύκολο κόψιμο. 

200 ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Χαρτί κουζίνας αρίστης ποιότητας, από 100% λευκασμένο χημικό 
πολτό σε κατάλληλη πλαστική συσκευασία των 2 ρολών των 0,5 Kg 
βάρους έκαστος .Στη συσκευασία να αναγράφονται όλα τα σχετικά 
στοιχεία και η προέλευση και να είναι πιστοποιημένα με ISO. 

201 ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Χαρτί υγείας γκοφρέ αρίστης ποιότητας, από 100% λευκασμένο 
χημικό πολτό.Σε κατάλληλα τυποποιημένη πλαστική συσκευασία 
των 40 ρολών λευκού χρώματος στην οποία εξωτερικά να 
αναγράφεται η προέλευση. Μήκος ρολού:20Χ2Χ24,8 μέτρα αριθμός 
φύλλων: 2Χ230, βάρος ρολού:20Χ90 γραμμάρια, όλα αναγραφόμενα 
εξωτερικά της συσκευασίας και να είναι πιστοποιημένα με ISO 

202 ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Χαρτοπετσέτες αρίστης ποιότητας, απαλές, απορροφητικές, 
ανθεκτικές, από λευκασμένο χημικό πολτό. Σε κατάλληλα 
τυποποιημένη πλαστική συσκευασία των 70 φύλλων, λευκού 
χρώματος, ανά πακέτο διαστάσεων 28χ28cm βάρους 
100γραμμαρίων το ελάχιστο. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται όλα τα παραπάνω στοιχεία και η προέλευση. 

203 ΔΟΠΑΦΜΑΗ 
Χειροπεσέτες ζικ/ζακ λευκές δίφυλλές αντοχής ,4000 διπλά φύλλα 
ανά           κιβώτιο.  

   CPV: 39831200-8 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ-ΣΑΠΟΥΝΙΑ-ΧΗΜΙΚΑ 

204 ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Απορρυπαντικό πιάτων αρίστης ποιότητας, σε μορφή παχύρρευστου 
υγρού. Τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία πλαστικού 
μπιτονιού, βάρους 4 λίτρων. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση, οδηγίες προφύλαξης, ο 
αριθμός αδείας λειτουργίας εργοστασίου και ο αριθμός 
καταχώρησης του Γ. Χ Κ.  

205 ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων αρίστης ποιότητας, σε μορφή 
παχύρρευστου υγρού. Σε πλαστικό μπιτόνι, βάρους 4λίτρων. 
Εξωτερικά του μπιτονιού να αναγράφονται το βάρος, τα συστατικά, 
η προέλευση, οδηγίες χρήσης και προφύλαξης ο αριθμός ειδικής 
αδείας αρμόδιας αρχής και ο αριθμός καταχώρησης του Γ. Χ. Κ. 
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206 ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων ευρείας κατανάλωσης σε μορφή 
σκόνης. Με απόδοση σε θερμοκρασία πλύσης από 40 βαθμούς 
Κελσίου και πιστοποιητικό ISO. Τα 130 γραμμάρια θα καθαρίζουν 
άριστα 5 kg ακαθάριστα ρούχα, χωρίς να προκαλεί ζημιές και να μην 
μένουν κατάλοιπα στα ρούχα και τις συσκευές. Δεν πρέπει να 
βλάπτει το περιβάλλον ,να μην δημιουργεί αλλεργικές ή  δερματικές 
ή άλλες παθήσεις στα παιδιά που χρησιμοποιούν τα ρούχα τα οποία 
έχουν πλυθεί με αυτό και γενικά να μην αφήνουν υποψία κινδύνου 
γι αυτά. Η κατάλληλη τυποποιημένη συσκευασία, να μην υπερβαίνει 
το βάρος των 7 κιλών. Εξωτερικά της συσκευασίας να είναι 
γραμμένα, το βάρος, τα στοιχεία του απορρυπαντικού, η δοσολογία, 
η προέλευση και ο αριθμός εγκρίσεως του Γενικού Χημείου του 
Κράτους. 

207 ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Αφαιρετικό αλάτων πλυντηρίου πιάτων αρίστης ποιότητας, σε  υγρή 
μορφή. Τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους 1 λίτρου. 
Να προστατεύει το πλυντήριο των πιάτων, τα πιάτα κ.λ.π. από τη 
συσσώρευση των αλάτων. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται η δοσολογία, οδηγίες χρήσης, η προέλευση, ο 
αριθμός ειδικής αδείας αρμόδιας αρχής και ο αριθμός καταχώρησης 
του Γ. Χ. Κ. 

208 ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Υγρό γενικού καθαρισμού αρίστης ποιότητας, να καθαρίζει τη 
βρωμιά τα λύπη καθώς και τα μικρόβια από τις επιφάνειες. Να είναι 
παχύρρευστο, σε πλαστικό μπιτόνι βάρους 4 λίτρων, με 
αναγραφόμενα εξωτερικά της συσκευασίας  τη σύνθεση, οδηγίες 
χρήσης και προφύλαξης. Επίσης αριθμό ειδικής αδείας αρμόδιας 
αρχής, αριθμό καταχώρησης από το Γ. Χ. Κ.,  ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους από την ημερομηνία παραγωγής και 
προέλευση. 

209 ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Υγρό καθαρισμού τζαμιών αρίστης ποιότητας. Συσκευασία 
πλαστικού μπιτονιού 4 λίτρων που εξωτερικά να αναγράφονται 
οδηγίες χρήσης και προφύλαξης η προέλευση, ο αριθμός αδείας 
λειτουργίας εργοστασίου και ο αριθμός καταχώρησης του Γ. Χ. Κ.  

210 ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Υγρό σαπούνι χεριών αρίστης ποιότητας, αρωματικό κρεμοσάπουνο 
βάρους 4 λίτρων, φιλικό προς το περιβάλλον. Τυποποιημένο σε 
κατάλληλο πλαστικό μπιτόνι. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, το βάρος  η προέλευση και οι 
προφυλάξεις. 

211 ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Υγρό στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων  (εκθαμβωτικό) πλυντηρίου 
πιάτων αρίστης ποιότητας, σε μορφή υγρού σε πλαστικό μπιτόνι, 
βάρους 4 λίτρων. Εξωτερικά του μπιτονιού να αναγράφονται το 
βάρος, τα συστατικά, η προέλευση, οδηγίες χρήσης και προφύλαξης, 
ο αριθμός ειδικής αδείας αρμόδιας αρχής και ο αριθμός 
καταχώρησης του Γ. Χ. Κ. 

212 ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Υγρό τουαλέτας παχύρρευστο ή GEL, απολυμαντικό βάρους 750 ML 
που να καθαρίζει , να απολυμαίνει και να αρωματίζει  με 
αναγραφόμενα εξωτερικά του μπουκαλιού τα συστατικά , οδηγίες 
χρήσης και προφύλαξης. Επίσης αριθμό ειδικής άδειας, αρμόδιας 
αρχής, αριθμό καταχώρησης, από το Γ. Χ. Κ.  ημερομηνία λήξης, 
τουλάχιστον 1 έτος από την ημερομηνία παραγωγής και προέλευσης.  
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213 ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Υδροχλωρικό οξύ διάλυμα  αρίστης ποιότητας, για την καθαριότητα 
και λεύκανση w.c, νεροχυτών, νιπτήρων κ. λ. π. Μπουκάλι βάρους 
450 γραμμαρίων.  Εξωτερικά του πλαστικού μπουκαλιού να 
αναγράφονται τα συστατικά, οδηγίες χρήσης και προφύλαξης και η 
προέλευση. 

214 ΔΟΠΑΦΜΑΗ 
Χλώριο σε πλαστική συσκευασία των 2 λίτρων. Να αναγράφονται στη 
συσκευασία όλα τα σχετικά που πρέπει για τα είδη αυτά, παραγωγή 
– προφυλάξεις- ειδική άδεια- εγκρίσεις Γ. Χ. Κ.   

   CPV: 39830000-9 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

215 ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Αλουμινόχαρτο αρίστης ποιότητας, από καθαρό αλουμίνιο, 
κατάλληλο να διατηρεί τρόφιμα πάντα φρέσκα και υγιεινά .Μήκους 
30 μέτρων χ 0,30 cm σε ρολό. Τυποποιημένο σε χάρτινο κουτί που 
εξωτερικά να αναγράφονται οδηγίες χρήσης  η προέλευση και οι 
διαστάσεις. 

216 ΔΟΠΑΦΜΑΗ Ανταλλακτικό λάστιχο τζαμιών 35 cm. αρίστης ποιότητος. 

217 ΔΟΠΑΦΜΑΗ Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας επαγγελματικού κουβά  400 γραμμ. 

218 ΔΟΠΑΦΜΑΗ Ανταλλακτικό-Πρέσσα καροτσιού σφουγγαρίσματος 

219 ΔΟΠΑΦΜΑΗ Απλώστρα ρούχων, μεσαίου μεγέθους.   

220 ΔΟΠΑΦΜΑΗ 
Γάντια μιας χρήσης (ιατρικά – latex ) από ανθεκτική πλαστική 
μεμβράνη (πολυαιθυλένιο) σε συσκευασία  των 100 τεμαχίων 
μεγέθους LARGE. Η συσκευασία να αναγράφει τα σχετικά. 

221 ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Γάντια καθαρισμού γενικής χρήσης αρίστης ποιότητος, 
αντιαλλεργικά, μη τοξικά, ανθεκτικά, ελαστικά από φυσικό ελαστικό, 
με βαμβακερή φόδρα. Ζεύγος μεσαίου μεγέθους no 7-
7,5.Τυποποιημένα σε πλαστική σακουλίτσα ανά ζεύγος. Εξωτερικά 
της συσκευασίας να αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους και η 
προέλευση. 

222 ΔΟΠΑΦΜΑΗ Γάντια μιας χρήσεως-Υψηλής πυκνότητας(PHD),διάφανα 

223 ΔΟΠΑΦΜΑΗ 
Κάδος απορριμμάτων  οικιακός με ποδοκίνητο καπάκι, πλαστικός 
από               P.V.C. να έχει πιστοποιητικό ποιότητας ISO . 60 lt 

224 ΔΟΠΑΦΜΑΗ Καλαθάκι πλαστικό  w.C με πετάλ με καπάκι 11λίτρων 

225 ΔΟΠΑΦΜΑΗ 
Κοντάρι αλουμινίου αρίστης ποιότητας, μήκους 1,5 μέτρων περίπου, 
κατάλληλο για επαγγελματική σφουγγαρίστρα . 

226 ΔΟΠΑΦΜΑΗ 
Κοντάρι ξύλινο σκούπας αρίστης ποιότητας, μήκους 1,30 μέτρο 
περίπου, κατάλληλο για σκούπα σούπερ. 

227 ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Κουβάς σφουγγαρίσματος με καρότσι και μηχανισμό αρίστης 
ποιότητος, με δυο πλαστικούς κουβάδες και μεταλλικό μοχλό. Το 
καρότσι μετακινείται με ροδάκια και δέχεται επαγγελματική 
σφουγγαρίστρα. Να αναγράφεται η προέλευση. 

228 ΔΟΠΑΦΜΑΗ Κουβάς σφουγγαρίσματος με στίφτη πλαστικός, αρίστης ποιότητας. 

229 ΔΟΠΑΦΜΑΗ Λαδόκολλα των 10 Μ, κατάλληλη να τοποθετείται το τρόφιμο.  

230 ΔΟΠΑΦΜΑΗ 
Μεμβράνη πλαστική 1 Κιλό. – 30cm, κατάλληλη να διατηρεί τρόφιμα 
, τυποποιημένη σε χάρτινο κουτί που εξωτερικά να αναγράφονται 
οδηγίες χρήσης η προέλευση και οι διαστάσεις. 

231 ΔΟΠΑΦΜΑΗ Μπικάλ τουαλέτας ανοικτό.  

232 ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Ξεσκονόπανο των 10 τεμ. αρίστης ποιότητας, υπεραπορροφητικά, 
υπερανθεκτικά, απαλά. Κατάλληλα για καθαριότητα σε τραπέζια, 
ψυγεία, τοίχους, κουζίνες, πλακάκια, εμαγιέ, είδη υγιεινής κ.ά. 
χρήσεις 
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233 ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Πανάκια γενικού καθαρισμού τύπου (wettex) αρίστης ποιότητας, 
υπεραποροφητικά, υπερανθεκτικά. Κατάλληλα για καθαριότητα σε 
τραπέζια, ψυγεία, τοίχους, κουζίνες, πλακάκια, εμαγιέ, είδη υγιεινής 
κ.ά. χρήσεις. Συσκευασμένο σε κατάλληλα τυποποιημένη 
συσκευασία, εξωτερικά της οποίας να αναγράφονται οι διαστάσεις 
και η προέλευση. 

234 ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Πλαστικά ποτήρια νερού αρίστης ποιότητας, άθραυστα, με θερμική 
αντοχή μέχρι 120 βαθμούς Κελσίου, χωρητικότητας 250 
ml,εγκεκριμένα για τρόφιμα Σε κατάλληλα τυποποιημένη πλαστική, 
υγιεινή συσκευασία ασφαλείας των 50 ποτηριών. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφονται όλα τα παραπάνω στοιχεία και η 
προέλευση. 

235 ΔΟΠΑΦΜΑΗ Σκούπα   με κοντάρι εξωτερικού χώρου  

236 ΔΟΠΑΦΜΑΗ 
Σκούπες σούπερ αρίστης ποιότητας, από συνθετικό τρίχωμα με 
ειδικά επεξεργασμένες ίνες, οι οποίες να προσαρμόζονται σε ξύλινα 
κοντάρια Νο 1000 . 

237 ΔΟΠΑΦΜΑΗ Σκουφάκια λευκά μιας χρήσης [φιλέ], 100 τεμαχίων 

238 ΔΟΠΑΦΜΑΗ Συρματάκι χοντρό 

239 ΔΟΠΑΦΜΑΗ Συρματάκι ψιλό ( κουλούρα 1 Κιλού) 

240 ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Σφουγγαράκι με συνθετικό συρματάκι γίγας αρίστης ποιότητας, για 
πιάτα ή ποτήρια κ.λ.π. να είναι υπεραποροφητικό, να  καθαρίζει και 
να έχει αντιβακτηριδιακή προστασία στο σπόγγο, υδρόφιλο. 
Τυποποιημένο κατάλληλα σε πλαστική σακουλίτσα. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφονται τα χαρακτηριστικά του και η 
προέλευση. 

241 ΔΟΠΑΦΜΑΗ Σφουγγαρίστρα απλή βιδωτή 400γρ . από νήμα  αρίστης ποιότητας. 

242 ΔΟΠΑΦΜΑΗ 
Σφουγγαρίστρα επαγγελματική αρίστης ποιότητας, από συνθετικό 
με μηχανισμό για να βιδώνει σε κοντάρι αλουμινίου. 

243 ΔΟΠΑΦΜΑΗ Φαράσι με λάστιχο, πλαστικό , με κοντάρι αρίστης ποιότητας. 

244 ΔΟΠΑΦΜΑΗ 
Φιαλάκι υγραερίου αρίστης ποιότητας, 100% βουτάνιο 190gr ,τύπου 
:200 και να κατασκευάζεται σύμφωνα με το  πρότυπο ΕΝ417. Να έχει  
σταθερή φλόγα και ιδανική καύση. 

   CPV: 19640000-4 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

245 ΔΟΠΑΦΜΑΗ 
Σακούλες για καλαθάκια αρίστης ποιότητας, υπερανθεκτικές, 
διαστάσεων 50χ50 cm   ( 70 τεμάχια ανά κιλό) 
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246 ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Οι σάκοι απορριμμάτων διαστάσεων 0,80 Χ 0,60  θα αντιστοιχούν 
τουλάχιστον 16 τεμάχια ανά κιλό. Επί ποινή αποκλεισμού , θα πρέπει 
να είναι κατασκευασμένοι εξ ολοκλήρου από αναγεννημένο 
πλαστικό και όχι παρθένο. Να έχουν μεγάλη αντοχή και να μη 
σχίζονται εύκολα. Το υλικό κατασκευής των σάκων θα είναι το 
αναγεννημένο πλαστικό ΡΕ το οποίο ο κατασκευαστής 
αποδεδειγμένα θα έχει χρησιμοποιήσει. Να είναι χρώματος μαύρου 
και υψηλής αντοχής πάχους 70 mm. Δε θα γίνουν δεκτές προσφορές 
που δεν αποδεικνύουν ότι τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι από 
δευτερογενές αναγεννημένο πλαστικό. 
Προς τεκμηρίωση σχετικά με την κατ αποκλειστική χρήση 
αναγεννημένου πλαστικού ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να 
προσκομίσει τιμολόγιο-δελτίο αποστολής σύμφωνα με το οποίο 
προμηθεύτηκε δευτερογενές υλικό. Επιπλέον ο προμηθευτής του 
υποψηφίου αναδόχου θα πρέπει να χορηγήσει πιστοποιητικό το 
οποίο θα αποδεικνύει από πού προήλθε το υλικό αυτό. Αν είναι 
έμπορος θα πρέπει και εκείνος να προσκομίσει με τη σειρά του από 
τον προμηθευτή του αντίστοιχο πιστοποιητικό. Επίσης η υπηρεσία 
θα μπορεί να ελέγξει όλη τη διαδρομή προμήθειας του εν λόγω 
υλικού για να βεβαιωθεί ότι πρόκειται για ανακυκλωμένο και όχι 
πρωτογενές πλαστικό. 
Οι σάκοι πρέπει να κατασκευάζονται σε βιομηχανία πιστοποιημένη 
με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001: 2014 

 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                 

   

   
CPV 33772000-2 ΧΑΡΤΙΚΑ 

247     ΔΗΚΕΗ                  Χαρτί κουζίνας 1κιλού ΔΗΚΕΗ 

248 ΔΗΚΕΗ Χαρτί υγείας 90 γρ. ανακύκλωσης          40 ρολών ανά συσκ.  ΔΗΚΕΗ 

249 ΔΗΚΕΗ Χαρτοπετσέτα 40 πακέτα ανά κούτα ΔΗΚΕΗ 

250 ΔΗΚΕΗ Χειροπετσέτες, ζαχαρί, κούτα 4.000 τεμ. ΔΗΚΕΗ 

39831200-8 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΣΑΠΟΥΝΙΑ 

251 ΔΗΚΕΗ 
Αποσμητικό χώρου συσκευασία  300 ml :  Υγρό αποσμητικό χώρου 
με άρωμα. Να  Απομακρύνει τις δυσάρεστες οσμές και να αφήνει 
ευχάριστο και διακριτικό άρωμα στο χώρο. ΔΗΚΕΗ 

252 ΔΗΚΕΗ Κρεμοσάπουνο 13 κιλά ΔΗΚΕΗ 

253 ΔΗΚΕΗ 
Σκόνη καθαρισμού για πλύσιμο στο πλυντήριο ρούχων συσκ. 5 κιλών 
ΔΗΚΕΗ 

254 ΔΗΚΕΗ Υγρό καθαρισμού γεν. χρήσης 13 κιλών ΔΗΚΕΗ 

255 ΔΗΚΕΗ Υγρό καθαρισμού πιάτων 13 κιλών ΔΗΚΕΗ 

256 ΔΗΚΕΗ Υγρό καθαρισμού τζαμιών 13 κιλών ΔΗΚΕΗ 

257 ΔΗΚΕΗ Χλωρίνη 13 lt ρευστή με άρωμα λεμόνι ΔΗΚΕΗ 

CPV 39830000-
9 ΔΙΑΦΟΡΑ 
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ΕΙΔΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

258 ΔΗΚΕΗ Γάντια μιας χρήσης πακέτο των 100 M ΔΗΚΕΗ 

259 ΔΗΚΕΗ Κοντάρια ξύλινα ΔΗΚΕΗ 

260 ΔΗΚΕΗ 
Καρότσι για σφουγγάρισμα με πρέσσα και 1 κουβά. Με πλαστικό 
σκελετό τουλάχιστον 20 lt. ΔΗΚΕΗ 

261 ΔΗΚΕΗ Κουβάδες σφουγγαρίσματος με στίφτη ΔΗΚΕΗ 

262 ΔΗΚΕΗ Πανί καθαρισμού ρολό 14 m. ΔΗΚΕΗ 

263 ΔΗΚΕΗ Σκούπες χωρίς κοντάρι με βίδωμα για ξύλινο κοντάρι ΔΗΚΕΗ 

264 ΔΗΚΕΗ Συρματάκι χονδρό ΔΗΚΕΗ 

265 ΔΗΚΕΗ Σφουγγαράκια κουζίνας πιάτων διπλής όψης ΔΗΚΕΗ 

266 ΔΗΚΕΗ Σφουγγαρίστρα βιδωτή για ξύλινο κοντάρι ΔΗΚΕΗ 

267 ΔΗΚΕΗ Σφουγγαρίστρα επαγγελματική 400 γρ. με κορδόνι ΔΗΚΕΗ 

268 ΔΗΚΕΗ Φαράσι με λάστικο, πλαστικό άριστης ποιότητας ΔΗΚΕΗ 

 

269 ΔΗΚΕΗ 

Οι σάκοι απορριμμάτων διαστάσεων 0,80 Χ 0,60  θα αντιστοιχούν 
τουλάχιστον 16 τεμάχια ανά κιλό. Επί ποινή αποκλεισμού , θα πρέπει 
να είναι κατασκευασμένοι εξ ολοκλήρου από αναγεννημένο 
πλαστικό και όχι παρθένο. Να έχουν μεγάλη αντοχή και να μη 
σχίζονται εύκολα. Το υλικό κατασκευής των σάκων θα είναι το 
αναγεννημένο πλαστικό ΡΕ το οποίο ο κατασκευαστής 
αποδεδειγμένα θα έχει χρησιμοποιήσει. Να είναι χρώματος μαύρου 
και υψηλής αντοχής πάχους 70 mm. Δε θα γίνουν δεκτές προσφορές 
που δεν αποδεικνύουν ότι τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι από 
δευτερογενές αναγεννημένο πλαστικό.Προς τεκμηρίωση σχετικά με 
την κατ αποκλειστική χρήση αναγεννημένου πλαστικού ο υποψήφιος 
ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τιμολόγιο-δελτίο αποστολής 
σύμφωνα με το οποίο προμηθεύτηκε δευτερογενές υλικό. Επιπλέον 
ο προμηθευτής του υποψηφίου αναδόχου θα πρέπει να χορηγήσει 
πιστοποιητικό το οποίο θα αποδεικνύει από πού προήλθε το υλικό 
αυτό. Αν είναι έμπορος θα πρέπει και εκείνος να προσκομίσει με τη 
σειρά του από τον προμηθευτή του αντίστοιχο πιστοποιητικό. Επίσης 
η υπηρεσία θα μπορεί να ελέγξει όλη τη διαδρομή προμήθειας του 
εν λόγω υλικού για να βεβαιωθεί ότι πρόκειται για ανακυκλωμένο 
και όχι πρωτογενές πλαστικό.Οι σάκοι πρέπει να κατασκευάζονται σε 
βιομηχανία πιστοποιημένη με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 
κατά ISO 9001: 2014 
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270 ΔΗΚΕΗ 

Οι σάκοι απορριμμάτων διαστάσεων 1,10 Χ 0,80 θα αντιστοιχούν 
τουλάχιστον 9 τεμάχια ανά κιλό. Επί ποινή αποκλεισμού , θα πρέπει 
να είναι κατασκευασμένοι εξ ολοκλήρου από αναγεννημένο 
πλαστικό και όχι παρθένο. Να έχουν μεγάλη αντοχή και να μη 
σχίζονται εύκολα. Το υλικό κατασκευής των σάκων θα είναι το 
αναγεννημένο πλαστικό ΡΕ το οποίο ο κατασκευαστής 
αποδεδειγμένα θα έχει χρησιμοποιήσει. Να είναι χρώματος μαύρου 
και υψηλής αντοχής πάχους 70 mm. Δε θα γίνουν δεκτές προσφορές 
που δεν αποδεικνύουν ότι τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι από 
δευτερογενές αναγεννημένο πλαστικό. 
Προς τεκμηρίωση σχετικά με την κατ αποκλειστική χρήση 
αναγεννημένου πλαστικού ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να 
προσκομίσει τιμολόγιο-δελτίο αποστολής σύμφωνα με το οποίο 
προμηθεύτηκε δευτερογενές υλικό. Επιπλέον ο προμηθευτής του 
υποψηφίου αναδόχου θα πρέπει να χορηγήσει πιστοποιητικό το 
οποίο θα αποδεικνύει από πού προήλθε το υλικό αυτό. Αν είναι 
έμπορος θα πρέπει και εκείνος να προσκομίσει με τη σειρά του από 
τον προμηθευτή του αντίστοιχο πιστοποιητικό. Επίσης η υπηρεσία 
θα μπορεί να ελέγξει όλη τη διαδρομή προμήθειας του εν λόγω 
υλικού για να βεβαιωθεί ότι πρόκειται για ανακυκλωμένο και όχι 
πρωτογενές πλαστικό. 
Οι σάκοι πρέπει να κατασκευάζονται σε βιομηχανία πιστοποιημένη 
με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001: 2014 

271 ΔΗΚΕΗ 
Σακούλες για καλαθάκια αρίστης ποιότητας, υπερανθεκτικές, 
διαστάσεων 50χ50 cm   ( 70 τεμάχια ανά κιλό) ΔΗΚΕΗ 

 

Η  Συντάκτρια 

 

 

 

Αικατερίνη Δαμιανάκη 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Προϊστάμενος Τμήματος  Προμηθειών 

 

 

Βασίλειος Τζανιδάκης 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Διευθύντρια Οικονομικών 
Υπηρεσιών 

 

Μαρία Δημητράκη 

 



 

       
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  

Ταχ. Δ/νση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2  

Τηλ.: 2813409185-6 

Fax:  2810-229207 

E-mail : prom@heraklion.gr 

 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισμού έτους 2018 του Δήμου 
Ηρακλείου, του Δημοτικού Οργανισμού 
Προσχολικής Αγωγής, Φροντίδας και 
Μαζικής Άθλησης του Δήμου Ηρακλείου 
(ΔΟΠΑΦΜΑΗ), της Σχολικής Επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου 
Ηρακλείου, της Σχολικής Επιτροπής 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  του 
Δήμου  Ηρακλείου, της Δημοτικής 
Κοινωφελής Επιχείρησης Ηρακλείου 
(ΔΗΚΕΗ) με κριτήριο κατακύρωσης την  
πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά ανά είδος» 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α CPV 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΩΝ  

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  

1 33772000-2               
Χειροπετσέτα Ζικ-Ζακ Λευκή 
(4000τμχ) Δήμος 

Πακέτο 40 15,00   600,00   

2 39831200-8   

Αντισηπτικό διάλυμα σε 
μορφή Gel για την υγιεινή 
αντισηψία χεριών συσκευασία 
των 475ml  (+_ 5%) με αντλία 
Δήμος 

Τεμάχιο 10 7,00   70,00   

3 39831200-8   
Απολυμαντικό υγρό μαντιλάκι  
μιας χρήσεως για τα χέρια με 
μικροβιοκτόνο δράση Δήμος 

Πακέτο 200 2,00   400,00   

4 39831200-8   
Αποσμητικό λεκάνης (αφρόζο) 
Δήμος 

Τεμάχιο 300 0,40   120,00   

5 39831200-8   
Αποσμητικό χώρου 300ml 
Δήμος 

Τεμάχιο 100 2,10   210,00   

6 39831200-8   Εντομοκτόνο 300ml Δήμος Τεμάχιο 100 2,50   250,00   

7 39831200-8   Κατσαριδοκτόνο Δήμος Τεμάχιο 50 3,00   150,00   

8 39831200-8   Οινόπνευμα μπλέ Δήμος Τεμάχιο 300 1,30   390,00   

9 39831200-8   
Σπρέι καθαρισμού 
ανοξείδωτης επιφάνειας 
Δοχείο 600ml Δήμος 

Τεμάχιο 5 10,00   50,00   

10 39831200-8   
Υγρό αποσμητικό λεκάνης 
Δήμος 

Τεμάχιο 500 1,50   750,00   

11 39831200-8   
Υγρό καθαρισμού δαπέδου 1 
λίτρο Δήμος 

Τεμάχιο 600 1,50   900,00   

12 39831200-8   
Υγρό καθαρισμού δαπέδου 4 
ΚΙΛΑ Δήμος 

Τεμάχιο 200 6,00   1.200,00   

13 39831200-8   
Υγρό καθαρισμού πιάτων 
750ml Δήμος 

Τεμάχιο 200 1,00   200,00   

14 39831200-8   
Υγρό καθαρισμού τζαμιών 
500ml Δήμος 

Τεμάχιο 500 1,00   500,00   



15 39831200-8   
Υγρό καθαρισμού χεριών 4 
λίτρων Δήμος 

Τεμάχιο 200 3,50   700,00   

16 39831200-8   
Υδροχλωρικό οξύ 
(ακουαφόρτε) 450gr Δήμος 

Τεμάχιο 500 0,80   400,00   

17 
 
39830000-9  

Ανταλλακτικό - γουνάκι για 
βρεκτήρα, από μικροΐνες, για 
το σαπούνισμα τζαμιών και 
γυάλινων επιφανειών. 35cm 
Δήμος 

Τεμάχιο 20 9,00   180,00   

18 39830000-9  

Ανταλλακτικό κεφαλής για 
επαγγελματική 
σφουγγαρίστρα από 
πλαστικό. Δήμος 

Τεμάχιο 20 2,00   40,00   

19 39830000-9  
Γάντια ενισχυμένα πλαστικά 
Δήμος 

Ζεύγη 50 2,20   110,00   

20 39830000-9  
Γάντια ιατρικά μιας χρήσης XL 
πακέτο των 100 Δήμος 

Πακέττο 100 3,20   320,00   

21 39830000-9  
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ small 
Δήμος 

Πακέττο 50 3,50   175,00   

22 39830000-9  
Εργαλείο πλήσης τζαμιών 
35cm Δήμος 

Τεμάχιο 30 6,00   180,00   

23 39830000-9  
Θήκη με βουρτσάκι για WC 
(πιγκάλ) Δημος 

Τεμάχιο 100 2,50   250,00   

24 39830000-9  
Θήκη υγρού σαπουνιού 
χεριών (Σαπουνοθήκη) 500-
600 gr Δήμος 

Τεμάχιο 20 10,00   200,00   

25 39830000-9  
Καλαθάκια WC με πετάλ 
Δήμος 

Τεμάχιο 10 15,00   150,00   

26 39830000-9  
Κοντάρι ξύλινο, με βίδωμα 
Δήμος 

Τεμάχιο 200 1,80   360,00   

27 39830000-9  
Κοντάρι πτυσσόμενο 
αλουμινίου 4m. Δήμος 

Τεμάχιο 10 12,00   120,00   

28 39830000-9  
Κουβαδάκια μικρά απλά. 
Δήμος 

Τεμάχιο 200 1,50   300,00   

29 39830000-9  
Λάστιχο νερού / ποτίσματος, 
Διάμετρος : 1/2 inches 
(13mm)  20μέτ. Δημος 

Τεμάχιο 10 15,00   150,00   

30 39830000-9  
Ξύστρες δαπέδου σιδερένιες 
10cm. Δήμος 

Τεμάχιο 50 3,50   175,00   

31 39830000-9  
Ξύστρες τζαμιών πλαστικές 
απλές χειρός 5 cm. Δήμος 

Τεμάχιο 200 3,00   600,00   

32 39830000-9  
Πρέσα σφουγγαρίσματος 
επαγγελματική. Δήμος 

Τεμάχιο 10 40,00   400,00   

33 39830000-9  
Ράγα με Λάστιχo καθαρισμού 
τζαμιών 35 cc. Δήμος 

Τεμάχιο 20 4,00   80,00   

34 39830000-9  
Ράγα με Λάστιχό καθαρισμού 
τζαμιών 50 cc. Δήμος 

Τεμάχιο 20 6,00   120,00   

35 39830000-9  
Σκούπες χωρίς κοντάρι με 
βίδωμα. Δήμος 

Τεμάχιο 300 2,50   750,00   

36 39830000-9  
Σφουγγαράκια κουζίνας Νο 
1005. Δήμος 

Τεμάχιο 300 0,25   75,00   

37 39830000-9  
Σφουγγαρίστρα απλή με 
βίδωμα. Δήμος 

Τεμάχιο 100 2,00   200,00   

38 19640000-4                   
Σακουλάκια για καλαθάκια 
WC. Δήμος 

Κιλό 500 1,50   750,00   

39 19640000-4                   
Σακούλες απορριμμάτων 
μαύρες 60 Χ 80. Δήμος 

Κιλό 600 1,30   780,00   

40  19640000-4                   
Σακούλες απορριμμάτων 
μαύρες 80 Χ 110. Δήμος 

Κιλό 2150 1,30   2.795,00   



41 19640000-4                   Σακούλες για μπάζα. Δήμος Κιλό 100 3,50   350,00   

42 39831200-8 
Χλώριο – Χλωρίνη 2 Lt. 
Κοιμητήριο 

Τεμάχιο 600 1,00   600,00   

43 39831200-8 
Σφουγγαράκι Κουζινας. 
Κοιμητήριο 

Τεμάχιο 210 0,25   52,50   

44 39831200-8 
Απολυμαντικό Χεριών 1Lt . 
Κοιμητήριο 

Τεμάχιο 150 8,60   1.290,00   

45 39831200-8 
Αλκοολούχος Λοσιόν 420 Ml. 
Κοιμητήριο 

Τεμάχιο 200 2,00   400,00   

46 39831200-8 
Απορρυπαντικό Πλύσης 
Ρούχων Σε Σκόνη 750 Gr . 
Κοιμητήριο 

Τεμάχιο 290 1,75   507,50   

47 33772000-2 
Βαμβάκι 100Gr. Κοιν. 
Παντοπωλείο 

Τεμάχιο 300 1,20   360,00   

48 33772000-2 
Σερβιέτες (Συσκ  10 Τεμ).Κοιν. 
Παντοπωλείο 

Συσκευασία 500 1,53   765,00   

49 33772000-2 
Χαρτί Υγείας  2Φυλλο 125 - 
130 Γρ  (Συσκ. 10 Ρολών) 
Κοιν. Παντοπωλείο 

Συσκευασία 800 2,09   1.672,00   

50 33772000-2 
Χαρτοπετσέτες Πακέτο 100 
Τμχ Κοιν. Παντοπωλείο 

Συσκευασία 1000 0,48   480,00   

51 39830000-9 

Ξυριστική Μηχανή Μιας 
Χρήσης Με Διπλή Λεπίδα 
(Συσκ. 5 Τεμ) Κοιν. 
Παντοπωλείο 

Συσκευασία 100 1,57   157,00   

52 39830000-9 
Οδοντόβουρτσα (Μέτρια) 
Κοιν. Παντοπωλείο 

Τεμάχιο 1200 1,61   1.932,00   

53 39830000-9 
Σφουγγαράκια Πιάτων 
(Διπλής Όψης) Κοιν. 
Παντοπωλείο 

Τεμάχιο 600 0,50   300,00   

54 39830000-9 
Σφουγγαράκια Σώματος Κοιν. 
Παντοπωλείο 

Τεμάχιο 300 0,96   288,00   

55 39831200-8 

Απορρυπαντικό Ρούχων Σε 
Σκόνη ( Για Πλυσιμο Στο Χερι) 
410 - 450 Gr Κοιν. 
Παντοπωλείο 

Τεμάχιο 500 1,00   500,00   

56 39831200-8 
Απορρυπαντικό Ρούχων Σε 
Σκόνη Για Πλυντήριο 45 
Μεζούρες Κοιν. Παντοπωλείο 

Τεμάχιο 250 7,26   1.815,00   

57 39831200-8 
Αφρόλουτρο  1000 Ml Κοιν. 
Παντοπωλείο 

Τεμάχιο 650 2,82   1.833,00   

58 39831200-8 
Αφρός Ξυρίσματος (Συσκ. 250 
Μl) Κοιν. Παντοπωλείο 

Τεμάχιο 100 2,02   202,00   

59 39831200-8 
Οδοντόκρεμα 75 - 100 Ml 
Κοιν. Παντοπωλείο 

Τεμάχιο 800 1,61   1.288,00   

60 39831200-8 
Σαμπουάν  750Ml Κοιν. 
Παντοπωλείο 

Τεμάχιο 650 4,84   3.146,00   

61 39831200-8 
Σαπούνια 100 Gr Κοιν. 
Παντοπωλείο 

Τεμάχιο 700 0,40   280,00   

62 39831200-8 
Υγρό Πιάτων 500 Ml Κοιν. 
Παντοπωλείο 

Τεμάχιο 700 1,00   700,00   

63 39831200-8 
Χλωρίνη Παχύρευστη 750 Ml 
Κοιν. Παντοπωλείο 

Τεμάχιο 500 1,20   600,00   

64 19640000-4 

Σακούλες μαύρες 
απορριμμάτων από ανθεκτικό 
μαύρο πλασατικό διαστάσεων 
0,80 Χ1,10. Πράσινο 

Κιλό 1000 1,30   1.300,00   



65 19640000-4 

Σακούλες μαύρες 
απορριμμάτων από ανθεκτικό 
μαύρο πλασατικό διαστάσεων 
0,60 Χ0,80. Πράσινο 

Κιλό 100 1,30   130,00   

66 19640000-4 

Σακούλες μαύρες 
απορριμμάτων από ανθεκτικό 
μαύρο πλαστικό διαστάσεων 
0,80 Χ1,10. Καθαριότητα 

Κιλό 22220 1,30   28.886,00   

67 19640000-4 

Σακούλες μαύρες 
απορριμμάτων από ανθεκτικό 
μαύρο πλαστικό διαστάσεων 
0,60 Χ0,80. Καθαριότητα 

Κιλό 15000 1,30   19.500,00   

68 33772000-2 
Μωρομαντηλα 72 Τεμ Α 
Βάθμια  

Συσκευασία 400,00 1,65 660,00 

69 33772000-2 
Τραπεζομάντηλο Λευκο 
200Τεμ(1Χ1) Α Βάθμια  

Συσκευασία 80,00 15,00 1.200,00 

70 33772000-2 
Υποσέντοντα Συσκ Των 15 
Τεμ.60X90 Α Βάθμια  

Συσκευασία 70,00 7,00 490,00 

71 33772000-2 

Χαρτί Κουζίνας Γίγας 80 
Μέτρων  Αρίστης Ποιότητας 
Δίφυλλο Μη  Ανακυκλωμένο  
Α Βάθμια  

Τεμάχιο 4.500,00 2,80 12.600,00 

72 33772000-2 
Χαρτί Υγείας 200 Γρ. Α΄ 
Ποιότητας Μη Ανακυκλωμένο 
Α. Βάθμια 

Τεμάχιο 20.000,00 0,50 10.000,00 

73 33772000-2 
Χαρτί Υγείας Επαγγ. 500 Gr 
Μη Ανακυκλωμένο Α Βάθμια  

Τεμάχιο 2.000,00 1,30 2.600,00 

74 33772000-2 
Χαρτοπ/Τα Φαγητού Λευκή  
30X30 Πακέτο Με 100   
Χαρτοπ Α Βάθμια  

Συσκευασία  1.201,00 0,70 840,70 

75 33772000-2 
Χειροπετσετα Ζ/Ζ Λευκή 
Moνόφυλλη 4.000 Τεμ Α 
Βάθμια  

Συσκευασία  300,00 15,00 4.500,00 

76 33772000-2 
Χειροπετσετα Στρογγ 500Gr 
Α.  Α Βάθμια 

Τεμάχιο 1.100,00 1,30 1.430,00 

77 39831200-8 
Αντισηπτικό -Απ/Κο  Χεριών 
Gel 70%Αλκ.1Lt Α Βάθμια 

Λίτρο 150 10,00 1.500,00 

78 39831200-8 
Απορρυπαντικό Πιάτων   4 Lt 
Α Βάθμια  

Τεμάχιο 200 2,70 540,00 

79 39831200-8 
Αποφρακτικό Υγρό 1 Lt  Α 
Βάθμια 

Τεμάχιο 100 6,10 610,00 

80 39831200-8 
Αφαιρετικό Αλάτων Ειδών 
Υγιεινής  1Lt Α Βάθμια 

Τεμάχιο 100 1,60 160,00 

81 39831200-8 
Αφαιρετικό Μελανιών  750 Ml  
Α Βάθμια 

Τεμάχιο 200 7,00 1.400,00 

82 39831200-8 
Καθαριστικό Wc 4 Lt Α 
Βάθμια 

Τεμάχιο 500 4,50 2.250,00 

83 39831200-8 Κρεμοσάπουνο  4 Lt Α Βάθμια Τεμάχιο 400 3,50 1.400,00 

84 39831200-8 
Λοσιόν Οινοπνεύματος 420Ml 
Α Βάθμια 

Τεμάχιο 200 2,00 400,00 

85 39831200-8 
Υγρό Γενικού Καθ/Σμου  4 Lt 
Α Βάθμια 

Τεμάχιο 1000 2,50 2.500,00 

86 39831200-8 
Υγρό Καθαρισμού Τζαμιών 4 
Lt Α Βάθμια 

Τεμάχιο 500 2,80 1.400,00 

87 39831200-8 
Υδροχλωρικό Οξύ 450 Gr Α 
Βάθμια 

Τεμάχιο 800 0,80 640,00 

88 39831200-8 Χλώριο  4Lt Α Βάθμια Τεμάχιο 1000 2,00 2.000,00 

89 39831200-8 
Χλώριο  Ultra Πaxyp. 4Lt Α 
Βάθμια 

Τεμάχιο 1200 3,00 3.600,00 



90 39830000-9 
Αντ/Κο Σφουγγ/Στρας 
Μεγ.Ακρυλ. Α Βάθμια 

Τεμάχιο 200 2,40 480,00 

91 39830000-9 
Γάντια Latex 100 Τεμ. Α 
Βάθμια 

Συσκευασία 159 2,70 429,30 

92 39830000-9 
Γάντια Νιτριλίου χωρίς 
πουδρα 100 Τεμ. Α Βάθμια 

Συσκευασία 250 4,60 1.150,00 

93 39830000-9 
Καλάθι Wc Στρογγ .Μικρό Με 
Πετ.  Α Βάθμια 

Τεμάχιο 100 4,70 470,00 

94 39830000-9 
Καλάθι Γραφείου Πλαστ 
.Κλειστό Α Βάθμια 

Τεμάχιο 80 2,10 168,00 

95 39830000-9 
Κοντάρι Σκούπας Αλουμίνιου. 
Απλό Α Βάθμια 

Τεμάχιο 100 3,50 350,00 

96 39830000-9 
Κοντάρι Σκούπας Ξύλινο 
Βιδωτό Α Βάθμια 

Τεμάχιο 200 1,80 360,00 

97 39830000-9 
Κοντάρι Σφουγγαρ.Επαγγ. 
Μεγάλης Α Βάθμια 

Τεμάχιο 100 5,20 520,00 

98 39830000-9 
Κουβάς Σφουγγαρίσματος Με 
Στιφτη Α Βάθμια 

Τεμάχιο 100 2,20 220,00 

99 39830000-9 
Ξυραφάκι Πλαστικής Ξύστρας 
Α Βάθμια 

Τεμάχιο 100 0,32 32,00 

100 39830000-9 Ξύστρα Πλαστική Α Βάθμια Τεμάχιο 59 1,00 59,00 

101 39830000-9 
Πανάκια Γενικού   Καθ/Μού 
Σετ Των 10 Τεμαχίων) Α 
Βάθμια 

Τεμάχιο 1000 3,20 3.200,00 

102 39830000-9 
Πιγκάλ Τουαλέτας Ανοιχτό Α 
Βάθμια 

Τεμάχιο 100 2,50 250,00 

103 39830000-9 
Πλαστικά Πιρούνια -Κουτάλια 
Συσκ. Των 100 Α Βάθμια 

Συσκευασία 100 1,50 150,00 

104 39830000-9 
Πλαστικά Πιάτα Μεσαία Συσκ. 
Των 20 Τεμ Α Βάθμια 

Συσκευασία 100 1,50 150,00 

105 39830000-9 
Πλαστικά Ποτήρια Νερού Μιας 
Χρήσης Συσκ. Των 50 Τεμ  Α 
Βάθμια 

Συσκευασία 400 0,56 224,00 

106 39830000-9 Σαπουν/Κη  500 Ml Α Βάθμια Τεμάχιο 50 10,00 500,00 

107 39830000-9 
Σκούπα Διπλή Ίσια Νο 201 /1 
Α Βάθμια 

Τεμάχιο 600 1,15 690,00 

108 39830000-9 
Συσκευή Χειροπ. Πλαστ. Z/Z 
Α Βάθμια 

Τεμάχιο 50 15,00 750,00 

109 39830000-9 
Σφουγγ/Στρα Ακρυλική 
Βιδωτή Α Βάθμια 

Τεμάχιο 200 2,00 400,00 

110 39830000-9 

Σφουγγαράκια κουζίνας Νο 5 
Διπλής Επιφάνειας 
(Απορροφητική-Σκληρή) Α 
Βάθμια 

Τεμάχιο 1000 0,50 500,00 

111 39830000-9 
Σφουγγάρι (Αφρολέξ) Μες. Νο 
10  Α Βάθμια 

Τεμάχιο 154 0,25 38,50 

112 39830000-9 Σφουγγάρι Γόμα  Α Βάθμια Τεμάχιο 600 1,00 600,00 

113 39830000-9 
Φαράσι Ορθοστατικό Με 
Λάστιχο Α Βάθμια 

Τεμάχιο 100 2,00 200,00 

114 19640000-4 
Σακούλες Απορ. Μαύρες 
70Χ100 Α Βάθμια  

Κιλό 1.500 1,55 2.325,00 

115 19640000-4 
Σακούλες Απορ. Μαύρες 
80Χ110 Α Βάθμια  

Κιλό 2.500 1,30 3.250,00 

116 19640000-4 
Σακούλες Απορ/Των Μαύρες 
60Χ80 Α Βάθμια  

Κιλό 1.500 1,30 1.950,00 

117 19640000-4 
Σακούλες Για Καλαθ. 50Χ50  
Α Βάθμια  

Κιλό 1.500 1,50 2.250,00 

118 33772000-2 
Μωρόμαντήλα 72 Τεμ Β 
Βάθμια  

Συσκευασία 85 1,65   140,25   



119 33772000-2 
Τραπεζομάντηλο Λευκό 
200Τεμ(1Χ1) Β Βάθμια  

Συσκευασία 20 15,00   300,00   

120 33772000-2 
Χαρτί Κουζίνας Γίγας 80 
Μέτρων Β Βάθμια  

Τεμαχιο 2700 2,80   7.560,00   

121 33772000-2 
Χαρτί Υγείας 200 Γρ. Α΄ 
Ποιότητας Μη Ανακυκλωμένο 
Β Βάθμια  

Τεμαχιο 14000 0,50   7.000,00   

122 33772000-2 
Χαρτί Υγείας Επαγγ. 500 Gr 
Μη Ανακυκλωμένο Β Βάθμια  

Τεμαχιο 820 1,30   1.066,00   

123 33772000-2 

Χαρτομάντηλα Γραφείου 100 
Φύλλων Διπλά (Προσώπου Ή 
Αυτοκίνητου) 100 Τεμ. Β 
Βάθμια  

Συσκευασία 60 0,80   48,00   

124 33772000-2 
Χαρτοπετσέτα Φαγητού 
Λευκή  30X30 Πακ. 100 
Φύλλων Β Βάθμια  

Συσκευασία 50 0,70   35,00   

125 33772000-2 
Χειροπετσέτα Ζ/Ζ Λευκή 
Monoφυλλη 4.000 Τεμ Β 
Βάθμια  

Συσκευασία 350 15,00   5.250,00   

126 33772000-2 
Χειροπετσετα Στρογγ 500Gr 
Α. Β Βάθμια  

Τεμάχιο 1000 1,30   1.300,00   

127 33772000-2 
Χειροπετσετα Στρογγυλη Με 
Εξοδο Απο Εμπρος 450 Gr. 
Ρολο Β Βάθμια  

Τεμάχιο 15 1,40   21,00   

128 39831200-8 
Αντισηπτικό -Απ/Κο  Χεριών 
Gel 70%Αλκ.1Lt Β Βάθμια 

Λίτρο 152 10,00   1.520,00   

129 39831200-8 
Απορρυπαντικό Πιάτων   4 Lt 
Β Βάθμια 

Τεμάχιο 45 2,70   121,50   

130 39831200-8 Αποσμητικό Χώρου Τεμάχιο 60 2,10   126,00   

131 39831200-8 
Αποφρακτικό Υγρό 1 Lt  Β 
Βάθμια 

Τεμάχιο 70 6,10   427,00   

132 39831200-8 Αρωματικό Wc Β Βάθμια Τεμάχιο 100 0,40   40,00   

133 39831200-8 
Αφαιρετικό Αλάτων Ειδών 
Υγιεινης  1Lt Β Βάθμια 

Τεμάχιο 80 1,60   128,00   

134 39831200-8 
Αφαιρετικό Μελανιών  750 Ml  
Β Βάθμια 

Τεμάχιο 303 7,00   2.121,00   

135 39831200-8 
Βενζίνη Καθαρισμού 470Ml Β 
Βάθμια 

Τεμάχιο 10 1,60   16,00   

136 39831200-8 
Καθαριστικό Wc 4 Lt Β 
Βάθμια 

Τεμάχιο 100 4,50   450,00   

137 39831200-8 Κατσαριδοκτονο Β Βάθμια Τεμάχιο 6 3,00   18,00   

138 39831200-8 
Κρέμα Καθαρισμού  500Ml Β 
Βάθμια 

Τεμάχιο 60 1,20   72,00   

139 39831200-8 Κρεμοσαπουνο  4 Lt Β Βάθμια Τεμάχιο 280 3,50   980,00   

140 39831200-8 
Λοσιόν Οινοπνεύματος 420Ml  
Β Βάθμια 

Τεμάχιο 132 2,00   264,00   

141 39831200-8 
Οινόπνευμα Μπλε Φωτιστικό 
400 Ml Β Βάθμια 

Τεμάχιο 300 1,50   450,00   

142 39831200-8 
Παρκετίνη Δαπέδου 1 Lt Β 
Βάθμια 

Λίτρο 45 3,50   157,50   

143 39831200-8 
Υγρό Γενιkoy Καθ/Σμου  4 Lt 
Β Βάθμια 

Τεμάχιο 650 2,50   1.625,00   

144 39831200-8 
Υγρό Καθαρισμού Τζαμιών 4 
Lt Β Βάθμια 

Τεμάχιο 250 2,80   700,00   

145 39831200-8 
Υγρό Σφουγγαρίσματος  4Lt 
(Για Μάρμαρα) Β Βάθμια 

Τεμάχιο 70 4,53   317,10   

146 39831200-8 
Υδροχλωρικό Οξύ 450 Gr Β 
Βάθμια 

Τεμάχιο 900 0,80   720,00   



147 39831200-8 Χλώριο  4Lt Β Βάθμια Τεμάχιο 467 2,00   934,00   

148 39831200-8 
Χλώριο  Ultra Πaxyp. 4Lt Β 
Βάθμια 

Τεμάχιο 550 3,00   1.650,00   

149 39830000-9  Αλουμινόχαρτο Β Βάθμια Τεμάχιο 12 2,00   24,00   

150 39830000-9 
Αντ/Κο Σφουγγαρίστρας 
Μεγ.Ακρυλ. Β Βάθμια 

Τεμάχιο 300 2,40   720,00   

151 39830000-9 
Ανταλλακτικό Παρκετέζας Β 
Βάθμια 

Τεμάχιο 4 6,50   26,00   

152 39830000-9 
Γάντια Latex 100 Τεμ. Β 
Βάθμια 

Συσκευασία 500 2,70   1.350,00   

153 39830000-9 Γάντια Νιτριλιου  Β Βάθμια Συσκευασία 100 4,60   460,00   

154 39830000-9 
Κάδος Απορρ. Με Πετάλι Β 
Βάθμια 

Τεμάχιο 32 22,00   704,00   

155 39830000-9 
Καλάθι Wc Στρογγ .Μικρο Με 
Πετ.  Β Βάθμια 

Τεμάχιο 100 4,70   470,00   

156 39830000-9 
Καλάθι Γραφείου Πλαστ. 
Κλειστό Β Βάθμια 

Τεμάχιο 80 2,10   168,00   

157 39830000-9 
Κοντάρι Σκούπας Αλουμινένιο 
Β Βάθμια 

Τεμάχιο 70 3,50   245,00   

158 39830000-9 
Κοντάρι Σκούπας Μεταλ. 
Απλό Β Βάθμια 

Τεμάχιο 100 0,50   50,00   

159 39830000-9 
Κοντάρι Σκούπας Ξύλινο 
Βιδωτό Β Βάθμια 

Τεμάχιο 142 1,80   255,60   

160 39830000-9 
Κοντάρι Σφουγγαρ.Επαγγ. 
Μεγάλης Β Βάθμια 

Τεμάχιο 50 5,20   260,00   

161 39830000-9 
Κουβάδες Σκουπιδιών 
Μεγάλοι 60 Lt Β Βάθμια 

Τεμάχιο 10 20,00   200,00   

162 39830000-9 
Κουβάς Σφουγγαρίστρας Β 
Βάθμια 

Τεμάχιο 25 2,20   55,00   

163 39830000-9 
Λαδόκολλα 10 Μέτρων Ρολο 
Β Βάθμια 

Τεμάχιο 20 1,15   23,00   

164 39830000-9 
Λάστιχο Και Σφουγγάρι Για 
Καθ/Σμο Τζαμιών Β Βάθμια 

Τεμάχιο 10 4,50   45,00   

165 39830000-9 
Μαχαιράκια Πλαστικά 100 
Τεμ.  Β Βάθμια 

Τεμάχιο 25 1,67   41,75   

166 39830000-9 
Ξεραχνιάστρα Τοίχων Β 
Βάθμια 

Τεμάχιο 3 10,00   30,00   

167 39830000-9 
Ξυραφάκια Για Ξύστρες Β 
Βάθμια 

Τεμάχιο 30 0,32   9,60   

168 39830000-9 Ξύστρες Πλαστικές Β Βάθμια Τεμάχιο 60 1,00   60,00   

169 39830000-9 
Πανάκια Με Μικροϊνες Β 
Βάθμια 

Συσκευασία 100 1,90   190,00   

170 39830000-9 
Πανάκια Γενικού   Καθ/Μού 
Σετ Των 10 Τεμαχίων 

Τεμάχιο 325 3,20   1.040,00   

171 39830000-9 
Πανί Καθαρισμού (Τύπου 
Βετεξ) 20 Χ 24 Απορροφητική 
Κίτρινη Β Βάθμια 

Τεμάχιο 10 3,00   30,00   

172 39830000-9 
Πανί Καθαρισμού Κουλούρα 
Απορροφητική Κίτρινη 14 Μ Β 
Βάθμια 

Τεμάχιο 10 7,90   79,00   

173 39830000-9 
Παρκετέζα Με Κοντάρι Β 
Βάθμια 

Τεμάχιο 5 15,00   75,00   

174 39830000-9 
Πιρουνάκια 100 Τμχ  Β 
Βάθμια 

Συσκευασία 25 1,50   37,50   

175 39830000-9 
Πιατάκια Πλαστικά  20 Τεμ.  Β 
Βάθμια 

Συσκευασία 50 1,50   75,00   



176 39830000-9 
Πιγκάλ Τουαλέτας Ανοιχτό Β 
Βάθμια 

Τεμάχιο 90 2,50   225,00   

177 39830000-9 
Ποτηράκια Πλαστικά   100 
Τεμ.  Β Βάθμια 

Συσκευασία 50 1,20   60,00   

178 39830000-9 
Ποτήρια Πλαστικά Καφέ 50 Ml 
Β Βάθμια 

Συσκευασία 250 0,65   162,50   

179 39830000-9 Σαπουν/Κη  500 Ml Β Βάθμια Τεμάχιο 47 10,00   470,00   

180 39830000-9 Σκούπα Απλή Β Βάθμια Τεμάχιο 180 2,50   450,00   

181 39830000-9 Σκούπα Βεντάλια Β Βάθμια Τεμάχιο 18 1,70   30,60   

182 39830000-9 
Σκούπα Διπλή Ίσια Νο 201 /1 
Β Βάθμια 

Τεμάχιο 346 1,15   397,90   

183 39830000-9 
Συσκευή Χειροπ. Πλαστ. Z/Z 
Β Βάθμια 

Τεμάχιο 19 15,00   285,00   

184 39830000-9 
Σφουγγ/Στρα Ακρυλική  
Βιδωτή Β Βάθμια 

Τεμάχιο 281 2,00   562,00   

185 39830000-9 

Σφουγγαράκια Κουζίνας Νο 5 
Διπλής Επιφάνειας 
(Απορροφητική-Σκληρή) Β 
Βάθμια 

Τεμάχιο 600 0,50   300,00   

186 39830000-9 
Σφουγγαρι (Αφρολεξ) Μες. Νο 
10 Β Βάθμια 

Τεμάχιο 250 0,25   62,50   

187 39830000-9 
Σφουγγάρι Για Πίνακα 
Μαρκαδορου Β Βάθμια 

Τεμάχιο 100 1,00   100,00   

188 39830000-9 Σφουγγάρι Γόμα  Β Βάθμια Τεμάχιο 250 1,00   250,00   

189 39830000-9 
Σφουγγάρι Κουζίνας Μεγάλο 
Β Βάθμια 

Τεμάχιο 15 0,35   5,25   

190 39830000-9 
Φαράσι Ορθοστατικό Με 
Λαστιχο Β Βάθμια 

Τεμάχιο 150 2,00   300,00   

191 39830000-9 
Ψεκαστήρι Για Καθαρισμό 
Τζαμιών Β Βάθμια 

Τεμάχιο 8 1,00   8,00   

192 19640000-4 
Σακούλες Απορ. Μαύρες 
70Χ100 Β Βάθμια  

Κιλό 1000 1,55   1.550,00   

193 19640000-4 
Σακούλες Απορ. Μαύρες 
80Χ110 Β Βάθμια  

Κιλό 2805 1,30   3.646,50   

194 19640000-4 
Σακούλες Απορ/Των Μαύρες 
60Χ80 Β Βάθμια  

Κιλό 700 1,30   910,00   

195 19640000-4 
Σακούλες Απορρ. Μαύρες 95 
Χ 110 Β Βάθμια  

Κιλό 1500 1,55   2.325,00   

196 19640000-4 
Σακούλες Για Καλαθ. 50Χ50  
Β Βάθμια  

Κιλό 1500 1,50   2.250,00   

197 19640000-4 
Σακούλες Κρεοπωλείου 70 Χ 
70 (Για Βιβλια) Β Βάθμια  

Κιλό 300 2,80   840,00   

198 19640000-4 
Σακούλες Πλαστικές Μιας 
Χρήσεως Μεσαία Β Βάθμια  

Κιλό 10 0,50   5,00   

199 33772000-2 
Χαρτί ρολό εξεταστικό 
ΔΟΠΑΦΜΑΗ  

Τεμάχιο 115 3,50   402,50   

200 33772000-2 
Χαρτί κουζίνας  0,5 Kg 
ΔΟΠΑΦΜΑΗ  

Τεμάχιο 2400 1,10   2.640,00   

201 33772000-2 Χαρτί υγείας  ΔΟΠΑΦΜΑΗ  Τεμάχιο 8550 0,24   2.052,00   

202 33772000-2 Χαρτοπετσέτες  ΔΟΠΑΦΜΑΗ  Τεμάχιο 5610 0,35   1.963,50   

203 33772000-2 
Χειροπεσέτες ζ/ζ λευκές 
αντοχής (4000 διπλά φύλλα 
ανά  κιβώτιο).  ΔΟΠΑΦΜΑΗ  

Συσκευασία 520 15,00   7.800,00   

204 39831200-8 
Απορρυπαντικό πιάτων  4 Lit 
ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Συσκευασία 130 2,50   325,00   

205 39831200-8 
Απορρυπαντικό Πλυντηρίου 
πιάτων ( 4 Lit.) ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Συσκευασία 1330 6,20   8.246,00   



206 39831200-8 
Απορρυπαντικό πλυντηρίου 
Ρούχων ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Κιλό 630 1,50   945,00   

207 39831200-8 
Αφαιρετικό αλάτων 
πλυντηρίου Πιάτων  υγρό ( 
1Lit) ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Συσκευασία 40 1,60   64,00   

208 39831200-8 
Υγρό γεν. καθαρισμού 4 Lit. 
ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Συσκευασία 460 2,50   1.150,00   

209 39831200-8 
Υγρό καθαρισμού τζαμιών ( 4 
Lit ) ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Συσκευασία 90 2,80   252,00   

210 39831200-8 
Υγρό σαπούνι χεριών ( 4 Lit ) 
ΔΟΠΑΦΜΑΗ  

Συσκευασία 175 3,50   612,50   

211 39831200-8 
Υγρό στεγνωτικό  πλυντηρίου 
πιάτων ( 4 Lit ) ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Συσκευασία 60 6,00   360,00   

212 39831200-8 
Υγρό Τουαλέτας 
παχύρρευστο 750 ml 
ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Τεμάχιο 620 1,40   868,00   

213 39831200-8 
Υδροχλωρικό οξύ 450 Gr. 
ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Τεμάχιο 76 0,80   60,80   

214 39831200-8 Χλώριο   (2 Lit) ΔΟΠΑΦΜΑΗ Τεμάχιο 855 1,10   940,50   

215 39830000-9 
Αλουμινόχαρτο (30 μ.) 
ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Τεμάχιο 95 2,00   190,00   

216 39830000-9 
Ανταλλακτικό λάστιχο τζαμιών 
35 cm ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Τεμάχιο 20 1,35   27,00   

217 39830000-9 

Ανταλλακτικό 
σφουγγαρίστρας 
επαγγελματικό κουβά  400 Gr 
ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Τεμάχιο 175 2,20   385,00   

218 39830000-9 
Ανταλλακτικο-Πρέσσα 
καροτσιού σφουγγαρίσματος 
ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Τεμάχιο 8 30,00   240,00   

219 39830000-9 
Απλώστρα ρούχων  μεσαία 
ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Τεμάχιο 5 8,80   44,00   

220 39830000-9 
Γάντια Ιατρικά  (μίας χρήσης)    
Latex    (100 τεμ.) 
ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Συσκευασία 760 2,70   2.052,00   

221 39830000-9 
Γάντια καθαρισμού ζεύγη, 
γενικής χρήσης ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Συσκευασία 8 0,65   5,20   

222 39830000-9 

Γάντια μιας χρήσεως- Ζεύγη-
Υψηλής 
πυκνότητας(PHD),διάφανα 
ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Τεμάχιο 115 0,88   101,20   

223 39830000-9 
Κάδος απορριμμάτων 60 lt 
ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Τεμάχιο 15 15,50   232,50   

224 39830000-9 
Καλαθάκι πλαστικό  w.C με 
πετάλ με καπάκι 11λίτρων 
ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Τεμάχιο 15 4,70   70,50   

225 39830000-9 
Κοντάρι αλουμινίου 
ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Τεμάχιο 18 3,50   63,00   

226 39830000-9 
Κοντάρι Ξύλινο σκούπας 
ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Τεμάχιο 75 1,80   135,00   

227 39830000-9 
Κουβάς σφουγγαρίσματος με 
καρότσι & μηχανισμό 
ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Τεμάχιο 8 59,00   472,00   

228 39830000-9 
Κουβάς σφουγγαρίσματος με 
στίφτη  ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Τεμάχιο 18 2,20   39,60   

229 39830000-9 
Λαδόκολλα 10 Μ  
ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Τεμάχιο 80 1,15   92,00   

230 39830000-9 
Μεμβράνη  1 Kg – 30 cm 
ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Τεμάχιο 65 4,50   292,50   



231 39830000-9 
Μπικάλ τουαλέτας ανοικτό 
ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Τεμάχιο 40 2,50   100,00   

232 39830000-9 
Ξεσκονόπανα 10 τεμ,  
ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Τεμάχιο 3 1,50   4,50   

233 39830000-9 
Πανάκια γενικού   καθ/μού 
(τύπου βέτεξ ) Σετ των 10 
τεμαχίων) ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Συσκευασία 345 3,20   1.104,00   

234 39830000-9 
Πλαστικά ποτήρια νερού 
50τεμ ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Συσκευασία 9500 0,56   5.320,00   

235 39830000-9 
Σκούπα   με κοντάρι 
εξωτερικού χώρου  
ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Τεμάχιο 40 3,20   128,00   

236 39830000-9 
Σκούπες για ξύλινα κοντάρια 
No  1000 ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Τεμάχιο 170 1,20   204,00   

237 39830000-9 
Σκουφάκια λευκά μιας χρήσης 
(φιλέ)  100 τεμ ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Συσκευασία 15 6,00   90,00   

238 39830000-9 
Συρματάκι χοντρό 
ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Τεμάχιο 145 0,60   87,00   

239 39830000-9 
Συρματάκι ψιλό (κουλούρα 
του  1 Kg) ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Τεμάχιο 8 3,30   26,40   

240 39830000-9 
Σφουγγαράκι με συρματάκι 
γίγας ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Τεμάχιο 190 0,42   79,80   

241 39830000-9 
Σφουγγαρίστρα απλή βιδωτή 
ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Τεμάχιο 20 2,00   40,00   

242 39830000-9 
Σφουγγαρίστρα επαγγελματ. 
ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Τεμάχιο 152 2,50   380,00   

243 39830000-9 
Φαράσι με λάστιχο & κοντάρι 
ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Τεμάχιο 25 2,00   50,00   

244 39830000-9 
Φυαλάκι υγραερίου 
ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Τεμάχιο 60 0,90   54,00   

245 19640000-4 
Σακούλες  50Χ50 για 
καλαθάκι ΔΟΠΑΦΜΑΗ  

Κιλό 1045 1,50   1.567,50   

246 19640000-4 
Σακούλες απορριμμάτων  
μαύρες 60Χ80 ΔΟΠΑΦΜΑΗ  

Κιλό 1425 1,30   1.852,50   

247 33772000-2  Χαρτί κουζίνας 1κιλού ΔΗΚΕΗ  Τεμάχιο 300 2,00   600,00   

248 33772000-2  
Χαρτί υγείας 90 γρ. 
ανακύκλωσης          40 ρολών 
ανά συσκ.  ΔΗΚΕΗ  

Συσκευασία 200 7,40   1.480,00   

249 33772000-2  
Χαρτοπετσέτα 40 πακέτα ανά 
κούτα ΔΗΚΕΗ  

Συσκευασία 34 8,80   299,20   

250 33772000-2 
Χειροπετσέτες, ζαχαρί, κούτα 
4.000 τεμ. ΔΗΚΕΗ  

Συσκευασία 20 15,00   300,00   

251 39831200-8  
Αποσμητικό χώρου 300ml 
σπρέϊ ΔΗΚΕΗ 

Τεμάχιο 40 2,10   84,00   

252 39831200-8  
Κρεμοσάπουνο 13 κιλά 
ΔΗΚΕΗ 

Συσκευασία 50 12,70   635,00   

253 39831200-8  
Σκόνη καθαρισμού για  
πλυντήριο ρούχων συσκ. 5 
κιλών ΔΗΚΕΗ 

Συσκευασία 60 5,20   312,00   

254 39831200-8  
Υγρό καθαρισμού γεν. χρήσης 
13 κιλών ΔΗΚΕΗ 

Συσκευασία 60 9,65   579,00   

255 39831200-8  
Υγρό καθαρισμού πιάτων 13 
κιλών ΔΗΚΕΗ 

Συσκευασία 15 9,20   138,00   

256 39831200-8  
Υγρό καθαρισμού τζαμιών 13 
κιλών ΔΗΚΕΗ 

Συσκευασία 90 11,25   1.012,50   

257 39831200-8  
Χλωρίνη 13 lt παχύρευστη με 
άρωμα λεμονι ΔΗΚΕΗ 

Συσκευασία 110 11,50   1.265,00   

258 39830000-9  
Γάντια  μιας χρήσης πακέτο 
των 100 M ΔΗΚΕΗ 

Συσκευασία 120 3,50   420,00   



259 39830000-9  Κοντάρια ξύλινα  ΔΗΚΕΗ Τεμάχιο 30 1,80   54,00   

260 39830000-9  
Καροτσι σφουγγαρισματος με 
πρεσα 20lt ΔΗΚΕΗ 

Τεμάχιο 5 55,00   275,00   

261 39830000-9 
Κουβάδες σφουγγαρίσματος 
με στίφτη ΔΗΚΕΗ 

Τεμάχιο 20 2,20   44,00   

262 39830000-9  
Πανί καθαρσμού  ρολό 14 
m.ΔΗΚΕΗ 

Τεμάχιο 7 7,90   55,30   

263 39830000-9  
Σκούπες χωρίς κοντάρι με 
βίδωμα για ξύλινο κοντάρι 
ΔΗΚΕΗ  

Τεμάχιο 35 2,50   87,50   

264 39830000-9  Συρματάκι χονδρό ΔΗΚΕΗ  Τεμάχιο 55 0,60   33,00   

265 39830000-9  
Σφουγγαράκια κουζίνας 
πιάτων διπλής όψης ΔΗΚΕΗ  

Τεμάχιο 125 0,50   62,50   

266 39830000-9  
Σφουγγαρίστρα βιδωτή για 
ξύλινο κοντάρι ΔΗΚΕΗ  

Τεμάχιο 50 2,00   100,00   

267 39830000-9  
Σφουγγαρίστρα 
επαγγελματική 400 γρ. με 
κορδόνι ΔΗΚΕΗ  

Τεμάχιο 14 2,50   35,00   

268 39830000-9  Φαράσι  ΔΗΚΕΗ  Τεμάχιο 15 0,45   6,75   

269 19640000-4  
Σακούλες μαύρες σκουπιδιών 
0,60 Χ 0,80  ΔΗΚΕΗ 

Κιλό 300 1,30   390,00   

270 19640000-4  
Σακούλες μαύρες σκουπιδιών 
0,80 Χ 1,10 ΔΗΚΕΗ 

Κιλό 20 1,30   26,00   

271 19640000-4  
Σακούλες μικρές για 
καλαθάκια άχρηστων 50 Χ 50  
ΔΗΚΕΗ 

Κιλό 200 1,50   300,00   

     ΣΥΝΟΛΟ 270.151,30   

     ΦΠΑ 24% 64.836,31   

     ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

334.987,61   

 

 

 

Η  Συντάκτρια 

 

 

 

Αικατερίνη Δαμιανάκη 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Προϊστάμενος Τμήματος  Προμηθειών 

 

 

Βασίλειος Τζανιδάκης 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Διευθύντρια Οικονομικών 
Υπηρεσιών 

 

Μαρία Δημητράκη 

 


