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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

                                                                                               Αριδαία,     27 / 05 /  2016  

                                                                                 Αρ. Διακηρ. :  13046 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ, ΤΟΥ    ΚΕΚΠΑ, ΤΗΣ  ΔΗΚΕΑ ,   ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» 

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες 

προσφορές για την προμήθεια «ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες 
του Δήμου, του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 
Δήμου Αλμωπίας» για τις ανάγκες των υπηρεσιών  του Δήμου Αλμωπίας, με κριτήριο 

κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις 

σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του Ν. 2286/1995. 

Ισχύουσες Διατάξεις 
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από: 

- Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) (και ιδίως των άρθρων 3 παρ 10 και άρθρου 23), και τις σχετικές 

ερμηνευτικές εγκυκλίους. 

- Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995. 

- Την Π1/3305/03-11-2010 (Φ.Ε.Κ. 1789/Β΄/12-11-2010) απόφαση του 

Υφυπουργού Οικονομίας , Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

- Τις διατάξεις  του άρθρου 4 της  από 12/12/2012 Πράξης νομοθετικού 

περιεχομένου (ΦΕΚ 240/Τ. Α /12-12-2012) που κυρώθηκε με το Ν. 

4111/2013(ΦΕΚ 18/Τ.Α) 

- Τον προϋπολογισμό εξόδων 2016 του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, 

σε κωδικούς των οποίων προβλέπεται πίστωση 65.570,90 ΕΥΡΩ για την 

προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού. 

- Την ανάγκη του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για την προμήθεια των 
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αναφερομένων στο θέμα ειδών. 

- Την με αριθμ. 4/2016 μελέτη-ενδεικτικό προϋπολογισμό της Δ/νσης Οικ. 

Υπηρεσιών.  

- Την 75/2016 ΑΔΑ: 6Δ6ΑΩΨΩ-ΩΦ9 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την 

οποία ψηφίστηκε πίστωση ποσού 2.999,98, 3584,98  & 2.999,98 € σε βάρος των 

10.6634.0001 , 15.6634.9001 & 20.6634.0001 κωδικών αντίστοιχα, του 

προϋπολογισμού έτους 2016.  

- Την 93/2016 ΑΔΑ: 6ΟΛ1ΩΨΩ-0ΡΠ απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την 

οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίσθηκαν οι όροι της 

διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού.  

- Του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 

- Το Ν.4250/2014 (Α/74/2014) και ειδικότερα το άρθρο 1 παρ.2 . 

- Το νόμο 4281/2014. 

- Την αριθμ. 1287/2016 ΑΔΑ: ΨΨ5ΩΩΨΩ-ΘΙΧ  Απόφαση Δημάρχου για την 

έγκριση της διενέργειας της προμήθειας 

                                           Όροι Διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού 
 

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 07/06/2016 ημέρα Τρίτη  και από ώρα 10:00 

έως 10:30, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία 

συγκροτήθηκε με την αριθ. 11/2016 ΑΔΑ: ΩΩ29ΩΨΩ-Λ0Α  απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας,  στην αίθουσα του Δημοτικού 

Συμβουλίου στο Δημαρχείο.  

2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά  

στον πρόεδρο της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού,  μέχρι και την 07/06/2016 

ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:30. 

              Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή 
περισσότερες ομάδες, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα 
κάθε ομάδας, όπως αυτή περιγράφεται μονοσήμαντα στο Παράρτημα Α΄. 

Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας ομάδας επιφέρει αυτόματα την 
απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της ομάδας. Κριτήριο κατακύρωσης 

είναι η χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) για το σύνολο του 

προϋπολογισμού της κάθε ομάδας. Εναλλακτικές προσφορές ή εναλλακτικές 

λύσεις δεν γίνονται δεκτές και στην περίπτωση που υποβληθούν δεν 

λαμβάνονται υπόψη.  

 Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού 

αυτοπρόσωπος ή από νόμιμο εκπρόσωπο ή από εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο, 

σε σφραγισμένο φάκελο και στην Ελληνική Γλώσσα.    Οι προσφορές μπορεί και 

να αποσταλούν (ταχυδρομικά ή με άλο τρόπο στην Δ.νση     Πλατεία Αγγελή 

Γάτσου 1 Τ.Κ. 58400 Αριδαία) με κατάθεση στο πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι και 

την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. 

     Σε περίπτωση εγκατάστασης των συμμετεχόντων στην αλλοδαπή, τα   

δικαιολογητικά που εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που 
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είναι εγκατεστημένοι, πρέπει να υποβάλλονται επικυρωμένα από την κατά το 

νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του ιδρύματος που τα εκδίδει και να 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 

 

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές 

  Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό  
διάστημα   τεσσάρων (4) μηνών από την επομένη της διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
  Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ 

αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του 

στο διαγωνισμό και σε κάθε φάση της διαδικασίας αυτού συνεπάγεται πλήρη 

αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου των όρων διενέργειας του διαγωνισμού, 

όπως εξειδικεύονται στην παρούσα στο σύνολό τους. 

   Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της Σύμβασης και 

δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη 

σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή 

αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους. 

  Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με 

τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, 

Φακέλων Υποψηφιότητας, Προσφοράς κλπ. 

             Με ποινή αποκλεισμού, οι προσφορές των διαγωνιζομένων είναι έγγραφες και 

υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο,  σε δύο (2) αντίτυπα , πρωτότυπα 

η σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή ακριβών αντιγράφων, πάνω 

στον οποίο αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις: 

α. Η Φράση  << ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ, ΤΟΥ    
ΚΕΚΠΑ, ΤΗΣ  ΔΗΚΕΑ ,   ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ)>> με κεφαλαία γράμματα. 

β.  Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια   

<<ΠΡΟΣ     ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ –ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   
ΕΚΠ-ΟΤΑ>>.  

γ.    Ο αριθμός της διακύρηξης << 13046 >>. 
δ.   Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού << 07/06/2016 >>.  
ε.  Τα στοιχεία του αποστολέα (Επωνυμία , Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ) 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στον 

φάκελο   της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 

στοιχεία και  ειδικότερα ως εξής: 

1. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά 
(δημόσια έγγραφα , βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.α.) σε δύο αντίτυπα. Εντός του 
κυρίως φακέλου  τοποθετούνται και τα  τεχνικά  στοιχεία της προσφοράς (φύλο 
συμμόρφωσης, κλπ) σε δύο αντίτυπα. Η οικονομική  προσφορά τοποθετείται σε 
χωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του κυρίου φακέλου, με την ένδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» .Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται σε δύο (2) 
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αντίτυπα (πρωτότυπη και αντίγραφο) στην οποία θα αναγράφεται αριθμητικός 
και ολογράφως το ποσοστό έκπτωσης.   
 

2. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 

   

            

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική 

δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας.  

 

Οι προσφέροντες οφείλουν να  υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού τους (στην 

περίπτωση που δεν υποβληθούν), μαζί με τη προσφορά τους τα ακόλουθα κατά 

περίπτωση Δικαιολογητικά (δημόσια έγγραφα , βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.α.) 

πρωτότυπα η σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή ακριβών 
αντιγράφων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθρ. 1 του Ν. 4250/2014, ως 

εξής:  

  
 3.1  Οι Έλληνες πολίτες: 

 
α) Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ & πιστοποιητικά όλων των λοιπών Οργανισμών 

Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας), που ο Προσφέρων  δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση, 

ότι είναι υποχρεωμένος να καταβάλει εισφορές,  από τα οποία να προκύπτει ότι ο 

προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

 

β) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

πως είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού.   
 
        γ) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι: 

I. Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης, της συγγραφής υποχρεώσεων και 

των τεχνικών προδιαγραφών που αναγράφονται στην 4/2016 μελέτη-

ενδεικτικό προϋπολογισμό της Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) και 

αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.  
II. Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή - ενδεικτικό 

προϋπολογισμό της σχετικής μελέτης της προμήθειας, παράρτημα Α . 

III. Τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή 

εισφορών. 

IV. Την ομάδα ή τις ομάδες για τις οποίες υποβάλει προσφορά. 

δ)  Απόσπασμα  ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 

τριμήνου  πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, από το οποίο να 

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

 

ε) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τουλάχιστον 

του τελευταίου εξαμήνου,  πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό  

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή από άλλη ανάλογη διαδικασία.  

 

 Για τα φυσικά πρόσωπα: 

Ότι  δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 

πτώχευσης . Επίσης ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης 

σε αναγκαστική διαχείριση. 

 

Για τα νομικά  πρόσωπα: 

Ότι  δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του  

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή από άλλη ανάλογη διαδικασία.  

 

στ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η 

εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, το οποίο εάν δεν συνάδει με το είδος 

των προς προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος. Το 

πιστοποιητικό αυτό  θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

ζ)   Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους 

τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής του εκπροσωπούμενου. 

            
   η) Δημοτική ενημερότητα του Δήμου Αλμωπίας. Η δημοτική ενημερότητα χορηγείται 

από το Ταμείο του Δήμου Αλμωπίας (Πλατεία Αγγελή Γάτσου, Αριδαία). Σε μη δημότες 

Αλμωπίας, χορηγείται σχετική βεβαίωση από την ίδια υπηρεσία του Δήμου. 

Διευκρίνιση: 
  Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη 
δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον 
νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, 
βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 
 
3.2    Οι αλλοδαποί:  
 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 
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δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 

τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με 

την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  

 

2.   Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω 

περιπτώσεις (α,β) και (ε) του 3.1  καθώς και τα δικαιολογητικά (γ) & (ζ) του 3.1.  

 

3.   Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής 

τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς 

καταλόγους.  

Διευκρίνιση: 
  Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 

καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη 

δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον 

νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, 

βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.   

 
3.3    Τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά):  
 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (3.1) και (3.2) εκτός του αποσπάσματος ποινικού 

μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο.  

  Τα δικαιολογητικά αφορούν το ίδιο το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά 
πρόσωπα που το διοικούν ή το εκπροσωπούν. 

    Επίσης, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να 

προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ 

ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο η απόσπασμα του 

καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για ΟΕ και 

ΕΕ).  Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα 

υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. 

και τα έγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το 

καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού 

προσώπου.  

3.4    Οι συνεταιρισμοί:   
1.   Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  

2.   Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (α,β) και (ε) του 3.1 καθώς και τα 

δικαιολογητικά (γ) , (ζ) & (η) του 3.1.  
Διευκρίνιση: 
  Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 

καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη 
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δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον 

νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, 

βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 

3.5    Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  
 

   Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που 

συμμετέχει στην ένωση.  

 
4. Εκτός των ανωτέρω, οι συμμετέχοντες, οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή 
αποκλεισμού τους από τον  διαγωνισμό τα ακόλουθα:   
1. Υπεύθυνη Δήλωση διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε 

διαγωνισμούς δημοσίου ή κα από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. (Παραγρ. 1β, του 

άρθρου 9, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ περί Ε.Κ.Π.Τ.Α.) 

2. Υπεύθυνη Δήλωση διαγωνιζόμενου ότι αναλαμβάνει να παραδώσει ελεύθερα, 

καινούργια και σε κατάσταση λειτουργίας τα υπό προμήθεια είδη σύμφωνα με την μελέτη 

και τις υποδείξεις της υπηρεσίας.  

3. Φύλο συμμόρφωσης, για όλα τα είδη της μελέτης για τα οποία θα υποβάλει προσφορά 

, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της διακήρυξης.   

Σημειώνεται επίσης ότι όλες οι αναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, 
πρέπει να φέρουν σφραγίδα της επιχείρησης και να υπογράφονται από το ίδιο το 
φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό, ή όταν πρόκειται για νομικό 
πρόσωπο  από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής. 

 
 5. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους 
τους υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, 
βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.  

 
6.   Οι οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, ο οποίος  θα αναλάβει τελικά 

την παρούσα προμήθεια, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης που 

θα υπογραφθεί . Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς του 

προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή, για όσο θα είναι σε ισχύ 

η σύμβαση, δηλαδή  μέχρι την πραγματοποίηση της παράδοσης των προς προμήθεια 

ειδών . 

Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. 

Σημειώνεται εδώ, ότι o κάθε υποψήφιος προμηθευτής θα υποβάλει την οικονομική 

προσφορά σε έντυπο , το οποίο θα  είναι συνταγμένο σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

Παραρτήματος Β, της παρούσας διακήρυξης. 
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7.  Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που  περιγράφονται 

στην σχετική  μελέτη, παράρτημα Α . 

8. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στο προμηθευτή που θα προσφέρει το 

μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισμού για την κάθε ομάδα ξεχωριστά, 

εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του είναι σύμφωνη με την  τεχνική περιγραφή - ενδεικτικό 

προϋπολογισμό  της προμήθειας. 

   Σε περίπτωση ακύρωσης της προσφοράς του μειοδότη προμηθευτή ή διακοπής της 

σύμβασης του για οποιοδήποτε λόγω , η προμήθεια (για το σύνολο η υπόλοιπό της) 

δύναται  θα ανατεθεί στον αμέσως επόμενο μειοδότη. 

9.  Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην 

έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που 

ορίζεται από τη διακήρυξη (αμέσως μετά την ώρα λήξης υποβολής προσφορών). 

Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη διαδικασίας 

αποσφράγισης θεωρούνται  εκπρόθεσμες και δεν αποσφραγίζονται. 

 Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

.    1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται δε από την Επιτροπή όλα τα 

έγραφα και  δικαιολογητικά.   Ο φάκελος της  οικονομικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και παραμένει στην Επιτροπή. 

      2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην    

καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των 

δικαιολογητικών   που υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφει. 

     Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις στο άρθρο 19 του ΕΚΠΟΤΑ. 

3.   Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές κρίθηκαν – κατά 

την αξιολόγηση των δικαιολογητικών  και τεχνικών  στοιχείων – αποδεκτές, θα 

αποσφραγιστούν από την επιτροπή σε ημέρα και ώρα που θα αποφασίσει η ίδια και 

θα κοινοποιηθεί στους προμηθευτές. 

10. Ο προμηθευτής που θα προκύψει μετά την κατακύρωση, είναι υποχρεωμένος να 

καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που να καλύπτει το 5% της συνολικής 

συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να 

καλύπτει το  χρόνο ισχύος της σύμβασης  και να  είναι σύμφωνη,  με το άρθρο 26 του 

ΕΚΠΟΤΑ όπως ισχύει έως σήμερα. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης  κατατίθεται πριν ή κατά την 

υπογραφή της σύμβασης στον Δήμο. 

 
11. Η παράδοση των ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού θα γίνεται εφάπαξ ή  

περιοδικά με ευθύνη & έξοδα του προμηθευτή ,στους χώρους που θα υποδεικνύει ο 

εκάστοτε φορέας, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες των  φορέων, εντός 

διαστήματος πέντε (5) ημερολογιακών ημερών  από την εντολή προμήθειας του 

εκάστοτε φορέα  και μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού. Ο Δήμος/Νομικά  Πρόσωπα διατηρούν το δικαίωμα ανάλογα με τις 

ανάγκες που θα προκύψουν κατά  την διάρκεια    του έτους,  να   αυξομειώσουν μερικώς  

τις    ποσότητες,  χωρίς να υπάρξει υπέρβαση του ποσού της σύμβασης. Ο 
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Δήμος/Νομικά  Πρόσωπα δεν υποχρεούται να απορροφήσουν το σύνολο των 

ποσοτήτων του ενδεικτικού προϋπολογισμού και να εξαντλήσουν το συνολικό ποσό της 

σύμβασης. Εφόσον ζητηθεί από τον  Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα , η εφάπαξ 

παράδοση του συνόλου των υλικών, ο προμηθευτής υποχρεούται να ανταποκριθεί.  .   

12. Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις σύμφωνα με το 

άρθρο 15 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ περί Ε.Κ.Π.Τ.Α . 

  Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης, το οποίο 

εκδίδεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ, υπέρ του Δήμου Αλμωπίας ποσού ίσου με χίλια 

(1.000,00) € , το οποίο αποτελεί έσοδο του Δήμου.   

13. Τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (κράτηση 0,10% επί της 

συνολικής συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) υπέρ  της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων, τέλος χαρτοσήμου 3% πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ΄ αυτού στην 

κράτηση του 0,10%),   κράτηση για φόρο εισοδήματος όπου προβλέπεται εκ του νόμου 

καθώς και κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ημέρα του διαγωνισμού, 

πλην του Φ.Π.Α , που βαρύνει τον Δήμο.  

14.Όταν στην διακήρυξη υπάρχει  ασάφεια υπερισχύει η Υπ. Απ. 11389/1993 (Ε. Κ. Π. 

Ο. Τ. Α.).  Για ότι  δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο της διακήρυξης ισχύει ο 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. με την προϋπόθεση ότι αυτός δεν έρχεται σε αντίθεση με τις  Διατάξεις των 

Ν. 2286/1995 και  Ν.3463/2006. 

15.Η πληρωμή του προμηθευτή  θα γίνει εφ' άπαξ ή τμηματικά ανάλογα με την 

παράδοση των ειδών, μετά την οριστική τους παραλαβή και μετά  την έκδοση 

αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων. 

16. Πληροφορίες στα τηλ. 23843 50291-273 φαξ: 23840 21226. Περίληψη της 

διακήρυξης να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου, στο πρόγραφα 

«Διαύγεια», στο δικτυακό τόπο του Δήμου Αλμωπίας και να δημοσιευθεί σε μια 

εβδομαδιαία Νομαρχιακή εφημερίδα του νομού, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την 

διενέργειά του. 

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της αρχικής και 

τυχόν επαναληπτικής δημοπρασίας βαρύνουν τον ανάδοχο  της  προμήθειας και 

εισπράττονται πριν ή με την πρώτη πληρωμή της προμήθειας.  

17. Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ. 93/2016 ΑΔΑ: 6ΟΛ1ΩΨΩ-0ΡΠ 

απόφαση της Οικονομικής    Επιτροπής. 

 
               

                                                                  Ο Δήμαρχος 
                                                                               . 

 

                                                                    Μπίνος Δημήτριος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

                                                                                                    
       
 
 
 
 
 
 
 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  «ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»  
 

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ      13046   / 27  - 05  -2016    ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ, 
ΤΟΥ    ΚΕΚΠΑ, ΤΗΣ  ΔΗΚΕΑ ,   ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ  
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             CPV 39830000-9 
 

                                   
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 53.309,68  € καθαρή αξία 

                                                                                12.261,22  € ΦΠΑ 23%                                                                                 
                                                                                   
                                                                                65.570,90 € με ΦΠΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                         
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ                 
Αριθ. Μελ.  4/2016 

              
   
                                                 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ, ΤΟΥ    ΚΕΚΠΑ, ΤΗΣ  
ΔΗΚΕΑ ,   ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ  

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΛΜΩΠΙΑΣ» 

                
                                                ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα έκθεση αφορά την προμήθεια ειδών  καθαριότητας και ευπρεπισμού για 
τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας, του    ΚΕΚΠΑ, της  ΔΗΚΕΑ ,  της Σχολικής  Επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της   Σχολικής  Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας,  για  ενδεικτικό διάστημα ενός έτους. Η παρούσα 
συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του κάθε φορέα, για το είδος, την 
ποσότητα, την τιμή και  τις προδιαγραφές των υλικών που μας γνωστοποιήθηκαν.       
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις  παρακάτω διατάξεις : 

 Τις διατάξεις της με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. 
Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)». 

 Τις διατάξεις του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων».  

 Τις διατάξεις του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα 
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

 Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».  

 Τις διατάξεις του N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης 

 Τις διατάξεις του N. 3861/10 (ΦΕΚ 112/13.07.2010 τεύχος Α):Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις και στις υποενότητες της. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 4  της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240), που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚ 
τεύχος Α΄ 18) 

 Το Ν.4250/2014 (Α/74/2014) και ειδικότερα το άρθρο 1 παρ.2 . 

 
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε εξήντα πέντε  χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα 

ευρώ  & ενενήντα λεπτά (65.570,90 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α. Παρακάτω 
παρατίθεται πίνακας με τους αντίστοιχους ενδεικτικούς προϋπολογισμούς του Δήμου και 
των Νομικών Προσώπων: 

 
 

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 
1 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 9.584,93 
2 ΚΕΚΠΑ 9.194,00 
3 ΔΗΚΕΑ 1.874,89 
4 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
27.697,08 
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5 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΔΕΥΤ/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

17.220,00 

 
Η πίστωση θα επιβαρύνει τους ΚΑ 10.6634.0001, 15.6634.9001 & 20.6634.0001, του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Αλμωπίας και τους αντίστοιχους Κ.Α. 
των προϋπολογισμών των νομικών προσώπων, στους οποίους έχει προβλεφθεί σχετική 
πίστωση.   
     Η παράδοση των υλικών της προμήθειας θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις 
προκύπτουσες ανάγκες. Κάθε φορέας θα αποθηκεύει σε ξεχωριστό χώρο τα 
προμηθευόμενα είδη και θα έχει την απόλυτη ευθύνη της σωστής διαχείρισης. 
   Επισημαίνεται  ότι ο Δήμος και τα Νομικά του πρόσωπα  διατηρούν το δικαίωμα 
ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά την διάρκεια  του έτους, να 
αυξομειώσουν τις ποσότητες, μέχρι το ύψος της εκάστοτε υπογραφθείσας σύμβασης. 
   Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδίδει τα υλικά καθ΄ όλη τη 
διάρκεια του συμβατικού χρόνου με δικό του μεταφορικό μέσο στους χώρους  (δημοτικά 
κτήρια, σχολικές μονάδες, παιδικούς σταθμούς κλπ της επικράτειας του Δήμου) που θα 
υποδεικνύει ο εκάστοτε φορέας.   
 
 
 
 

             ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 
  Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια ειδών  καθαριότητας και 
ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας , του    ΚΕΚΠΑ, της  ΔΗΚΕΑ ,  της 
Σχολικής  Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της   Σχολικής  Επιτροπής  
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας,  για  ενδεικτικό διάστημα ενός 
έτους, , διασφαλίζοντας την εύρυθμη  λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.  
   Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι ευρέως διαδεδομένα στην ελληνική αγορά, εύκολα 
αναγνωρίσιμα και δοκιμασμένα από το καταναλωτικό κοινό, με τις ανάλογες 
πιστοποιήσεις της κείμενης νομοθεσίας και θα  πληρούν τους όρους υγιεινής και 
ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από την σχετική Ελληνική ισχύουσα νομοθεσία και 
την ΕΕ, θα είναι της απόλυτης αρεσκείας του φορέα, χωρίς ο προμηθευτής να μπορεί να 
επικαλεσθεί για όφελός του οποιαδήποτε τυχόν ασάφεια, επίσης θα πρέπει να  
ακολουθούνται οι οδηγίες 91/155 και 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης ως προς τις τιμές 
των συστατικών σύνθεσης αυτών.  

Τα υλικά καθαριότητας και ευπρεπισμού  που θα προμηθευτούμε και για τα οποία 
θα δοθεί προσφορά είναι τα ακόλουθα: 
                
 
ΟΜΑΔΑ Α΄  Προμήθεια ειδών  καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των 
διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας     
                  
CPV 39830000-9 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ  
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔ
ΟΣ € 

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ € 

1 Χαρτί κουζίνας ρολό 800 gr  τεμ. 408 1,7 693,60 
2 Χαρτί υγείας ρολό 90 γραμ τεμ. 950 0,18 171,00 
3 Υγρό καθαριστικό σκευών κουζίνας  lt 20 1,1 22,00 
4  Κρεμοσάπουνο υγρό (συσκ. 5 λίτρων)  5 lt 28 3,8 106,40 
5 Υγρό καθαριστικό τζαμιών  1000 ml τεμ. 95 1,5 142,50 
6 Υγρό καθαριστικό πατωμάτων  lt 150 1,2 180,00 

7 Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές χωρίς 
κοντάρι τεμ. 20 2,85 57,00 

8 Χλωρίνη παχυρευστη 1 λίτρου lt 190 1,2 228,00 

9 Σφουγγάρι κουζίνας με σύρμα 0,14 εκ. χ 
0,07 εκ. τεμ. 66 0,3 19,80 
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10 Απολυμαντικό - καθαριστικό τουαλέτας 
750ml τεμ. 50 1,85 92,50 

11 Σακούλες απορριμμάτων γραφείου μικρές 
(45 L) 20 τεμ. χωρίς κορδόνι συσκ. 145 0,8 116,00 

12 Σακούλες απορριμμάτων μεγάλες (100 L) 
8 τεμ.  συσκ. 90 2 180,00 

13 Σκούπες  χωρίς κοντάρι τεμ. 10 1,4 14,00 

14 Συνθετικό πανί προτεμαχισμένο τύπου 
(βέτεξ) διαστ. 0,38 χ 0,31  τεμ. 145 0,4 58,00 

15 Γάντια λατέξ μιας χρήσης (100 τεμ.) συσκ. 10 4,5 45,00 

16 Υγρό για καθαρισμό αλάτων για 
ανοξοίδωτα τύπου βιακάλ lt 15 1,6 24,00 

17 Πλαστικά φαράσια τεμ. 4 0,85 3,40 

18 
Καλαθάκια απορριμάτων πλαστικά 
γραφείου (διαμετρ. 0,26 εκ. & ύψος 0,28 
εκ. ενδεικτικά) τεμ. 6 1,35 8,10 

19 Υδροχλωρικό οξύ (κεζαπ-ακουαφόρτε) 
500 ml τεμ. 55 0,4 22,00 

20 Σφουγγαρίστρες απλές με κοντάρι τεμ. 18 2,85 51,30 

21 Εντομοκτόνο αεροζόλ για ιπτάμενα 
έντομα (μύγες - κουνούπια) συσκ. 300 ml τεμ. 14 2,05 28,70 

22 Εντομοκτόνο αεροζόλ για έρποντα έντομα 
(κατσαρίδες - μυρμύγκια) συσκ. 300 ml τεμ. 14 2,05 28,70 

23 Πιγκάλ πλαστικό τεμ. 5 3,5 17,50 
24 Φωτιστικό οινόπνευμα 350 γρ τεμ. 30 0,75 22,50 
25 Βαμβάκι υδρόφυλο 100 γρ. τεμ. 5 0,9 4,50 

26 Κοντάρι για επαγγελματική 
σφουγγαρίστρα τεμ. 1 1,3 1,30 

27 Πλήρης επαγγελματικός μονός κουβάς 
σφουγγαρίσματος   τεμ 1 80 80,00 

28 Ανταλλακτικό στίφτη κουβά 
σφουγγαρίσματος  τεμ 1 5 5,00 

29 
Καλαθάκι τουαλέτας πλαστικό με 
μηχανικό καπάκι  (διαμετρ. 0,26 εκ. & 
ύψος 0,28 εκ. ενδεικτικά) τεμ. 1 3,5 3,50 

30 Αποφρακτική σκόνη τουμποφλό  τεμ 1 0,7 0,70 
31 Πλαστικό φαράσι με κοντάρι τεμ. 1 2,5 2,50 
32 Γουνάκι τζαμιών τεμ. 1 3,5 3,50 
33 Βεντούζα τζαμιών (πιάστρα) τεμ. 1 3,5 3,50 
34 Ξύστρα λείων επιφανειών  τεμ. 1 2,5 2,50 

   ΣΥΝΟΛΟ 2.439,00€ 
   ΦΠΑ  23%  560,97€ 
   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  2.999,97€ 

 
     
ΟΜΑΔΑ Β΄  Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες της 
μαθητικής εστίας του Δήμου Αλμωπίας     
 
CPV 39830000-9 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ  
ΜΟΝΑΔ

Α 
ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔ

ΟΣ € ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ € 

1 Αλουμινόχαρτο (συσκ. 1 kgr) τεμ. 12 6,7 80,40 

2 Συνθετικό πανί προτεμαχισμένο τύπου (βέτεξ) διαστ. 
0,38 χ 0,31  τεμ. 50 0,4 20,00 

3 Κρεμοσάπουνο υγρό (συσκ.4 λιτρων) lt 65 1 65,00 
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4  Σκόνη καθαρισμού (τύπου Rolli - Αζαξ) για μπάνια, 
νιπτύρες, μάρμαρα (συσκ. 480 γρ.) τεμ. 58 0,95 55,10 

5 Σφουγγάρι κουζίνας με σύρμα 0,14 εκ. χ 0,07 εκ. τεμ. 68 0,3 20,40 

6 Σύρμα χονδρό για καθαρισμό σκευών (25 τεμ.  
αρμάδα) τεμ. 58 0,18 10,44 

7 Σύρμα ψιλό για καθαρισμό σκευών  κιλό 6 6 36,00 

8 Υγρό καθαρισμού ούλτρα για όλες τις επιφάνειες 
(συσκ. 2 λιτρων) lt 130 1,6 208,00 

9 Παχύρευστο υγρό πατώματος (συσκ. 0,750 λιτρων) 
με χλώριο τεμ. 125 0,9 112,50 

10 Υγρό απορ/κο πιάτων για πλύσιμο στο χέρι lt 65 2 130,00 
11 Υγρό καθαρισμού τζαμιών 1000ml τεμ. 55 1,5 82,50 
12 Πλαστικά φαράσια τεμ. 5 0,9 4,50 
13 Υγρό καθαρισμού φούρνων (τύπου fornet 500 ml) τεμ. 65 2,5 162,50 
14 Χαρτί υγείας  ρολλό 90 γρ. τεμ. 1600 0,22 352,00 
15 Χλωρίνη απλή (συσκ. 2 λίτρων) lt 130 0,65 84,50 

16 Χαρτοπετσέτες εστιατορίου 0,24 χ 0,24  (συσκ700 
τεμ.) συσκ. 38 2,5 95,00 

17 Βιομηχανικό χαρτί κουζίνας (συσκ. 5 κιλων) κιλό 57 2,5 142,50 
18 Φιάλες βουτανίου - προπανίου 190 γραμ. τεμ. 45 0,85 38,25 

19 Καλαθάκια απορριμάτων πλαστικά γραφείου 
(διαμετρ. 0,26 εκ. & ύψος 0,28 εκ. ενδεικτικά) τεμ. 11 1,35 14,85 

20 Υδροχλωρικό οξύ (κεζαπ-ακουαφόρτε) 500 ml τεμ. 190 0,4 76,00 
21 Σκούπες  τεμ. 11 2,3 25,30 
22 Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές χωρίς κοντάρι τεμ. 11 2,5 27,50 
23 Σφουγγαρίστρες απλές  τεμ. 14 2,5 35,00 

24 Υγρό για καθαρισμό αλάτων για ανοξοίδωτα τύπου 
βιακάλ lt 38 2 76,00 

25 Εντομοκτόνο αεροζόλ για ιπτάμενα έντομα (μύγες - 
κουνούπια) συσκ. 300 ml τεμ. 14 2,05 28,70 

26 Εντομοκτόνο αεροζόλ για έρποντα έντομα 
(κατσαρίδες - μυρμύγκια) συσκ. 300 ml τεμ. 11 2,5 27,50 

27 Ριζόχαρτο κιλό 6 2,5 15,00 
28 Γάντια VINIL μιας χρήσης (συσκ. 100 τεμ.) συσκ. 14 4,5 63,00 
29 Σκόνη πλυντηρίου για ρούχα (συσκ. 45 μεζ.) Τεμ. 8 9 72,00 
30 Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων (συσκ. 4 λιτρων) lt 35 1,2 42,00 

31 Σακούλες απορριμάτων μαύρες χωρίς κορδόνι 
(διαστ. 0,55 χ 0,75), συσκ. 10 τεμ.  συσκ. 10 0,8 8,00 

32 Σακούλες απορριμάτων μαύρες χωρίς κορδόνι 
(διαστ. 0,75 χ 0,55)  κιλό 12 1,95 23,40 

33 Σακούλες διαφανείς λευκές χωρίς κορδόνι (διαστ. 
1,30 χ 0,70)  κιλό 6 3,5 21,00 

34 Σακούλες απορριμμάτων για καλαθάκια (διαστ. 0,45 
χ 0,56) συσκ. 20 τεμ. συσκ. 100 0,7 70,00 

35 Πιγκάλ πλαστικό τεμ. 5 3,65 18,25 
36 Βουρτσάκι ξεσκονίσματος πλαστικό με χερούλι τεμ. 5 1,65 8,25 
37 Φωτιστικό οινόπνευμα 350 γρ τεμ. 11 0,8 8,80 
38 Βαμβάκι υδρόφυλο 100 γρ. τεμ. 6 0,98 5,88 

39 Υγρό απορ/κο πλυντηρίου πιάτων για επαγγελματική 
χρήση (συσκ. 4 λιτρων)  lt 80 1,55 124,00 

40 Λαμπρυτικό πλυντηρίου πιάτων (συσκ. 5 λιτρων) lt 110 1,55 170,50 
41 Κουβάς με στίφτη Τεμ. 8 4 32,00 
42 Κουβάς απλός Τεμ. 7 4 28,00 
43 Τραπεζομάντιλα μιας χρήσης 1,30χ70 τεμ. Κιβ. 11 10 110,00 
44 Φαράσια  όρθια Τεμ. 5 2,5 12,50 
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45 Θήκη για κρεμοσάπουνο Τεμ 5 5 25,00 
46 Γάντια Κουζίνας Ζεύγη 25 1,5 37,50 
47 Kοντάρια σκούπας Τεμ 7 1,3 9,10 

   ΣΥΝΟΛΟ 2.914,62 € 
   ΦΠΑ  23%    670,36 € 
   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.584,98 € 

                                                                                                         
ΟΜΑΔΑ Γ΄  Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του 
εργοταξίου του Δήμου Αλμωπίας     
 
CPV 39830000-9 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ  
ΜΟΝΑΔ

Α 
ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

€ 
ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ € 

1 Σκούπες δρόμου συρμάτινες  (χτένια) με 
κοντάρι  Τεμάχιο 85 7,7 654,5 

2 Σκούπες νάιλον  (εσωτερικού χώρου) με 
κοντάρι   Τεμάχιο 5 4,71 23,55 

3 Βούρτσες βαφής κρασπέδων χωρίς κοντάρι Τεμάχιο 14 2,69 37,66 
4 Σχοινί γενικής χρήσεως Κιλά 15 3,8 57 
5 Σκούπες χόρτου με κοντάρι μεγάλες Τεμάχιο 110 4,5 495 
6 Φαράσια με κοντάρι Τεμάχιο 38 2,50 95,00 
7 Ταινία σημάνσεως δρόμων Τεμάχιο 15 2,42 36,3 

8 Ξύλινα κοντάρια για  φτυάρια , τσουγκράνες, 
τσάπες κ.α Τεμάχιο 10 2 20 

9  Πλαστικές σακούλες απορριμμάτων 900 χ 120 
μαύρου χρώματος.     Κιλά 400 2,55 1020 

   ΣΥΝΟΛΟ 2.439,01 
   ΦΠΑ  23% 560,97 
   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.999,98 

                                                                                                 
   

          
ΟΜΑΔΑ Δ΄  Προμήθεια  ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες  του  
ΚΕΚΠΑ 
 
CPV 39830000-9 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ   
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗ 

ΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ 
ΔΑΣ € 

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ € 

1 υγρό δαπέδων 4λιτρ.  TEMAXIO 150 3,50 525,00 
2 χλωρ.παχύρευστη 1250ml  TEMAXIO 180 1,60 288,00 
3 υγρό τζαμιών 1 λιτρ.ψεκαστηρι TEMAXIO 150 1,60 240,00 
4 παπί wc 750 ml  TEMAXIO 140 1,80 252,00 

5 υγρό καθαρ.φουρνων-εστιων ψεκαστηρι 
500ml TEMAXIO 20 1,80 36,00 

6 καθαρ.αλάτων ψεκαστ.500ml TEMAXIO 90 1,80 162,00 
7 υγρό πιάτων 500ml  TEMAXIO 150 1,00 150,00 
8 κρεμοσ.αντισηπτ.αντλία 1000ml  TEMAXIO 60 3,00 180,00 
9 μαλακτικό ρούχων 3 λιτρ. TEMAXIO 60 3,00 180,00 
10 Χειροπετσέτες κιβώτια 16 τεμ.  ΚΙΒΩΤΙΟ 50 15,50 775,00 
11 κουβάς επαγγελμ.με στίφτη 15λιτρ. TEMAXIO 8 80,00 640,00 
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12 σκόνη πλυντ.ρουχ.54 και μεζουρες TEMAXIO 40 10,00 400,00 
13 σκόνη για πλύσ.στο χερι 380γρκαι  TEMAXIO 15 1,00 15,00 
14 λευκαντ.ρούχ.140γρ. Και άνω TEMAXIO 30 0,80 24,00 
15 ταμπλ.πλυντηρ.πιάτων 30 τεμαχ. TEMAXIO 100 0,25 25,00 
16 αποφρακτ.σκόνη τουμποφλό TEMAXIO 25 0,70 17,50 
17 φωτιστ.οινόπνευμα 350γρ.και άνω TEMAXIO 30 0,80 24,00 
18 σπρέυ εντομοκτόνο 300ml TEMAXIO 25 3,00 75,00 
19 σπρέυ κατσαριδοκτόνο 300ml TEMAXIO 25 4,00 100,00 
20 υγρό πλυντ.πιάτων 4λιτρων  TEMAXIO 25 10,00 250,00 
21 γυαλ.στεγνωτ.πλυντ.πιάτων 4λιτρ.. TEMAXIO 20 10,00 200,00 
22 αλάτι πλυντ.πιάτων 1 κιλό TEMAXIO 20 1,50 30,00 
23 βαμβάκι 70 γραμ. TEMAXIO 22 0,80 17,60 

24 χαρτι υγείας3φυλο120γρ.και ανω 
8ρολακαθαρή κυταρινη  TEMAXIO 156 2,50 390,00 

25 χαρτι κουζ3φυλο800γρκαθαρ.κυταρ  TEMAXIO 100 1,80 180,00 

26 χαρτοπετσέτα 30εκ.500 
φύλ.καθαρ.κυταρ. TEMAXIO 50 2,50 125,00 

27 χαρτομ.αυτοκιν.FASIAL 90 ΤΕΜ. TEMAXIO 100 1,00 100,00 
28 Φιαλάκια υγραερ. Θεόφιλος 240 γρ. TEMAXIO 16 3,55 56,80 
29 μωρομαντ.72τεμ.υποαλεργ. TEMAXIO 70 2,20 154,00 
30 γάντια LATEX 100 τεμ. TEMAXIO 50 4,50 225,00 
31 σακούλ.απορ.10τεμ.52Χ75κορδόνι TEMAXIO 200 1,00 200,00 
32 σακ.γραφείου20τεμ.50Χ50και άνω  TEMAXIO 50 0,60 30,00 
33 σακ.τροφίμ.50τεμ.Ν 2 TEMAXIO 50 0,60 30,00 
34 σακ.τροφίμ.50τεμ.Ν 3 TEMAXIO 51 0,70 35,70 
35 σακ.ηλεκτρικής σκούπας (με φίλτρο) TEMAXIO 15 1,40 21,00 

36 σύρμα για κατσαρόλ.gold σπιραλ 14 
γρ.και άνω  TEMAXIO 30 0,40 12,00 

37 λαδόκολα 30cmX10m.ρολό 30μ.  TEMAXIO 20 2,00 40,00 
38 μεβράνη τροφίμ.30cm ρολό 30μ. TEMAXIO 20 1,50 30,00 
39 αλουμιν.30cm ρολό 50μ. TEMAXIO 15 3,50 52,50 
40 φιαλάκια υγραερ. 190γρ. TEMAXIO 30 0,60 18,00 
41 καμινετο υγραερίου πλαστικό  TEMAXIO 8 8,00 64,00 
42 λεκάνη πλαστ.στρογγυλ.6,5λιτρ.  TEMAXIO 5 2,00 10,00 
43 λεκάνη πλαστ.στρογγυλ.12λιτρ..  TEMAXIO 5 3,00 15,00 
44 λεκάνηπλαστ.στρογγυλ.20λιτρ. TEMAXIO 5 4,00 20,00 

45 Πλαστικό τραπεζομάντηλο για τραπέζι 
κουζίνας MΕΤΡ. 20 3,40 68,00 

46 Πατάκι εξώπορτας TEMAXIO 8 8,00 64,00 
47 Πλαστικό πατάκι μπάνιου (σε ρολό) MΕΤΡ. 10 6,00 60,00 

48 φαράσι ορθοπ.με λάστιχο και 
κοντάρ.πλαστ. TEMAXIO 14 3,00 42,00 

49 κουβάς πλαστ.με στίφτη 15λιτρ. TEMAXIO 10 3,50 35,00 
50 σφουγγαρίστρα κορδόνι 250γραμ.  TEMAXIO 50 2,00 100,00 
51 σκούπα πλαστ.βεντάλια TEMAXIO 30 1,60 48,00 
52 σφουγγαρίστρα επαγγελμ.400γραμ. . TEMAXIO 20 3,50 70,00 
53 κάλυκαςγια επαγγελμ.σφουγγαρίστρα  TEMAXIO 20 2,70 54,00 
54 κοντάρι INOX 1,30 cm TEMAXIO 20 1,30 26,00 
55 αραχνόσκουπα με πτυσ.κοντάρι TEMAXIO 15 4,00 60,00 
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56 Καλάθια ρούχων TEMAXIO 5 15,00 75,00 
57 καλάθι γραφ.πλαστικό 27Χ24 TEMAXIO 15 1,50 22,50 
58 κάδος αποριμ.πλαστ.στρογγυλ.32Χ55  TEMAXIO 10 10,00 100,00 

59 σφουγγάρι κουζ.6,6Χ11Χ3,5 
διπλ.όψης  TEMAXIO 83 0,40 33,20 

60 σπογγοπετσέτα  TEMAXIO 60 0,50 30,00 
61 ανταλλακτικά ξεσκονόπανα  TEMAXIO 20 2,00 40,00 
62 κοντάρι επαγ.σφουγ.αλουμιν.  TEMAXIO 11 12,00 132,00 
     ΣΥΝΟΛΟ 7.474,80 
     ΦΠΑ 23% 1.719,20 
     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.194,00 

 
ΟΜΑΔΑ Ε΄     Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες της  
ΔΗΚΕΑ 
 
 
CPV 39830000-9 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗ 

ΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ 
ΔΑΣ € 

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

€ 

1 Χλώριο παχύρευστο 1250ml Τεμ 35 2,00 70,00 

2 Υγρό τζαμιών ψεκ. 1L Τεμ 20 1,60 32,00 

3 Μωρομάντηλα 72 τεμ. ανά 
συσκ. Συσκ. 30 2,00 60,00 

4 Υγρό καθαριστικό αλάτων 
500ml Τεμ 25 2,80 70,00 

5 Χαρτί υγείας A΄ 160γρ. Συσκ. 
12 Τεμ. Συσκ 50 5,50 275,00 

6 Σφουγγαρίστρα επαγγελ. 
κομπλέ . Τεμ 1 15,50 15,50 

7 Υγρό Κρεμοσάπουνο 1L Τεμ 30 2,00 60,00 

8 Σφουγγάρια κουζίνας τεμ. Τεμ. 20 0,40 8,00 € 

9 Απορρυπαντικό πιάτων 500ml Τεμ 10 1,45 14,50 

 

10 
Σφουγγαρίστρα απλή κομπλέ Τεμ. 3 4,00 12,00 

 

11 

Απορρυπαντικό πατωμάτων 
1L Τεμ 20 1,70 34,00 

12 Χαρτί κουζίνας 800γρ. Τεμ. 60 2,30 138,00 

13 Σκούπα πλαστική βεντάλια 
κομπλέ τεμ 2 3,80 7,60 

14 Κουβάς πλαστικός με στίφτη Τεμ. 2 4,00 8,00 

15 Σπογγοπετσεταρολό vetex 
14m Τεμ 3 10,00 30,00 

16 Σερβιετες 12 τεμ.συσκ. Συσκ. 20 2,00 40,00 
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17 Σακούλες απορριμμάτων μεγ. 
55X75 10 τεμ.συσκ. Συσκ. 10 1,40 14,00 

18 Σακούλες απορριμμάτων 
γραφείου 20 τεμ.συσκ. Συσκ. 10 0,70 7,00 

19 Φαράσι πλαστικό ορθοπεδικό τεμ 2 3,00 6,00 

20 Γάντια LATEX 100τεμ.συσκ. Συσκ. 60 4,50 270,00 

21 Οινόπνευμα φωτιστικό 300ml τεμ 15 1,00 15,00 

22 Πάνες ακράτειας συσκ.25 
τεμαχ. Συσκ. 16 18,80 300,80 

23 Μποτίλια για γκαζάκι Τεμαχ 22 0,95 20,90 

24 Βαμβάκι 70 γρ. Τεμαχ 20 0,80 16,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 1524,30 

   ΦΠΑ 23% 350,59 

   ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.874,89 

  
 
 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄  Προμήθεια  ειδών  καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις 
ανάγκες  της Σχολικής  Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 
Αλμωπίας 

 
CPV 39830000-9 

 
                                                                     

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ  

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ

Σ € 
ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ € 

1 
Χαρτί κουζίνας ρολό 950 gr  Α΄ 
ποιότητα τεμ. 500 2,45 1225,00 

2 
Χαρτί υγείας ρολό 90 γραμ 
Α΄ποιότητα υδροδιάλυτο τεμ. 3430 0,23 788,90 

3 
Υγρό καθαριστικό σκευών 
κουζίνας εστιών 500ml ψεκαστήρι  lt 22 2,25 49,50 

4 
Κρεμοσάπουνο υγρό (συσκ. 1 
λίτρου )  lt 300 1,50 450,00 

5 
Υγρό καθαριστικό τζαμιών  1000 
ml τεμ. 502 2,10 1054,20 

6 
Υγρό καθαριστικό πατωμάτων 
1000ml lt 900 1,60 1440,00 

7 
Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές 
χωρίς κοντάρι  400gr τεμ. 120 3,6 432,00 

8 Χλωρίνη παχυρευστη 1250gr lt 1500 2,21 3315,00 

9 
Σφουγγάρι κουζίνας με σύρμα 
0,14 εκ. χ 0,07 εκ. τεμ. 250 0,21 52,50 

10 
Απολυμαντικό - καθαριστικό 
τουαλέτας 750ml παπί τεμ. 500 2 1000,00 

11 

Σακούλες απορρημάτων γραφείου 
μικρές (45 L) 20 τεμ. χωρίς 
κορδόνι συσκ. 5000 0,9 4500,00 

12 
Σακούλες απορρημάτων μεγάλες 
(100 L) .  kg. 800 1,99 1592,00 
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13 
Σκούπες  χωρίς κοντάρι AA 
No1035100 τεμ. 130 2,25 292,50 

14 
Συνθετικό πανί προτεμαχισμένο 
τύπου (βέτεξ) διαστ. 0,38 χ 0,31  τεμ. 400 0,5 200,00 

15 
Γάντια λατέξ μιας χρήσης (100 
τεμ.) συσκ. 120 4,8 576,00 

16 
Υγρό για καθαρισμό αλάτων για 
ανοξοίδωτα τύπου βιακάλ 500ML τεμ. 70 2,40 168,00 

17 Πλαστικά φαράσια τεμ. 50 0,85 42,50 

18 
Φιάλες βουτανίου - προπανίου 
190 γραμ. τεμ. 137 0,80 109,60 

19 Λοσιόν απολυμαντική 300ml τεμ. 150 5,00 750,00 
20 Χαρτομάντηλα γραφείου fasial 90 τεμ. 100 1,00 100,00 

21 

Καλαθάκια απορριμάτων πλαστικά 
γραφείου (διαμετρ. 0,26 εκ. & 
ύψος 0,28 εκ. ενδεικτικά) τεμ. 70 7,00 490,00 

22 
Υδροχλωρικό οξύ (κεζαπ-
ακουαφόρτε) 500 ml τεμ. 269 0,45 121,05 

23 Σφουγγαρίστρες απλές velex τεμ. 80 2,00 160,00 
24 Κοντάρια μεταλικά οικιακής τεμ. 60 1,20 72,00 

25 

Εντομοκτόνο αεροζόλ για 
ιπτάμενα έντομα (μύγες - 
κουνούπια) συσκ. 300 ml τεμ. 80 2,50 200,00 

26 

Εντομοκτόνο αεροζόλ για έρποντα 
έντομα (κατσαρίδες - μυρμύγκια) 
συσκ. 300 ml τεμ. 80 2,50 200,00 

27 Πιγκάλ πλαστικό κλειστό Νο 215 τεμ. 80 5,00 400,00 

28 
Βουρτσάκι ξεσκονίσματος 
πλαστικό με χερούλι τεμ. 

50 
2,00 

100,00 
29 Φωτιστικό οινόπνευμα 350 γρ τεμ. 100 0,90 90,00 
30 Βαμβάκι υδρόφυλο 100 γρ. τεμ. 120 0,90 108,00 

31 
Απορρυπαντικό καθαριστικό 
μελάνης 750ml τεμ. 5 4,10 20,50 

32 Υγρό καθαριστικό σε κρέμα  τεμ. 5 2,60 13,00 

33 
Τραπεζομάντηλα μιας χρήσης  
(1x1,3 κουτί 110 τεμ.) τεμ. 163 10,00 1630,00 

34 Χειροπετσέτες 20Χ200τεμ.Λευκή τεμ. 40 16,00 640,00 

35 
Κουβάς σφουγγαρίσματος Ν300 
με στίφτη Τεμ. 1 5,00 5,00 

36 Σακούλες απορριμάτων 65Χ85 κιλό 65 1,90 123,50 

37 
Κοντάρια σφουγγαρίστρας 
μεταλικά Τεμ. 6 1,20 7,20 

   ΣΥΝΟΛΟ 22.517,95 € 
   ΦΠΑ 23% 5.179,13 € 
   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 27.697,08 € 

 
 
ΟΜΑΔΑ Ζ΄  Προμήθεια  ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες  της 
Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας 

                                                                     
CPV 39830000-9 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ  

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

€ 
ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ € 

1 
Χαρτί κουζίνας ρολό 950 gr  Α΄ 
ποιότητα τεμ. 600 2,45   1470,00 
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2 
Χαρτί υγείας ρολό 90 γραμ 
Α΄ποιότητα υδροδιάλυτο τεμ. 3430 0,23   788,90 

3 
Υγρό καθαριστικό σκευών 
κουζίνας εστιών 500ml ψεκαστήρι  lt 22 2,25   49,50 

4 
Κρεμοσάπουνο υγρό (συσκ. 1 
λίτρου )  lt 100 1,50   150,00 

5 
Υγρό καθαριστικό τζαμιών  1000 
ml τεμ. 150 2,10   315,00 

6 
Υγρό καθαριστικό πατωμάτων 
1000ml lt 600 1,60   960,00 

7 
Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές 
χωρίς κοντάρι  400gr τεμ. 44 3,60   158,40 

8 Χλωρίνη παχυρευστη 1250gr lt 635 2,21   1403,35 

9 
Σφουγγάρι κουζίνας με σύρμα 
0,14 εκ. χ 0,07 εκ. τεμ. 98 0,21   20,58 

10 
Απολυμαντικό - καθαριστικό 
τουαλέτας 750ml παπί τεμ. 259 2,00   518,00 

11 

Σακούλες απορρημάτων 
γραφείου μικρές (45 L) 20 τεμ. 
χωρίς κορδόνι συσκ. 650 0,90   585,00 

12 
Σακούλες απορρημάτων μεγάλες 
(100 L) .  kg. 615 1,99   1223,85 

13 
Σκούπες  χωρίς κοντάρι AA 
No1035100 τεμ. 100 2,25   225,00 

14 
Συνθετικό πανί προτεμαχισμένο 
τύπου (βέτεξ) διαστ. 0,38 χ 0,31  τεμ. 200 0,50   100,00 

15 
Γάντια λατέξ μιας χρήσης (100 
τεμ.) συσκ. 91 4,80   436,80 

16 
Υγρό για καθαρισμό αλάτων για 
ανοξοίδωτα τύπου βιακάλ 500ML τεμ. 70 2,40   168,00 

17 Πλαστικά φαράσια τεμ. 10 0,85   8,50 

18 
Φιάλες βουτανίου - προπανίου 
190 γραμ. τεμ. 20 0,80   16,00 

19 

Καλαθάκια απορριμάτων 
πλαστικά γραφείου (διαμετρ. 0,26 
εκ. & ύψος 0,28 εκ. ενδεικτικά) τεμ. 20 7,00 140,00 

20 
Υδροχλωρικό οξύ (κεζαπ-
ακουαφόρτε) 500 ml τεμ. 242 0,45 108,90 

21 Σφουγγαρίστρες απλές velex τεμ. 40 2,00 80,00 
22 Κοντάρια μεταλικά οικιακής lt 8 1,2 9,60 

23 

Εντομοκτόνο αεροζόλ για 
ιπτάμενα έντομα (μύγες - 
κουνούπια) συσκ. 300 ml τεμ. 15 2,50 37,50 

24 

Εντομοκτόνο αεροζόλ για 
έρποντα έντομα (κατσαρίδες - 
μυρμύγκια) συσκ. 300 ml τεμ. 10 2,5 25,00 

25 Πιγκάλ πλαστικό κλειστό Νο 215 τεμ. 20 5 100,00 

26 
Βουρτσάκι ξεσκονίσματος 
πλαστικό με χερούλι τεμ. 10 2 20,00 

27 Φωτιστικό οινόπνευμα 350 γρ τεμ. 100 0,20 20,00 
28 Βαμβάκι υδρόφυλο 100 γρ. τεμ. 30 0,90 27,00 
29 Σκόνη καθαρισμού 500γρ. τεμ. 8 0,99 7,92 
30 Σερβιέτες πακέτο 14 τεμ. τεμ. 28 2,5 70,00 
31 Χειροπετσέτα ρολό 400  τεμ. 50 1,30 65,00 

32 
Ζίκ-ζάκ 1-1 200 χ20 φύλλων 
λευκή Α΄ κιβ. 250 16,00 4.000,00   

33 
Κοντάρια σκούπας και 
σφουγγαρίστρας μεταλικά τεμ. 8 1,20 9,60 

34 Χλωρίνη απλή 2 λίτρων λεμόνι τεμ. 130 1,20 156,00 

35 
Σακούλες απορρημάτων πολύ 
μεγάλες 85Χ120 15 τεμ.  συσκ. 80 3,60 288,00 
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36 Φαράσια με κοντάρι τεμ. 6 2,60 15,60 
37 Πλαστικός κάδος ύψους 70 εκ. τεμ. 4 8,00 32,00 
38 Σφουγγάρια γίγας 14Χ0,7εκ. τεμ. 20 0,21 4,20 
39 Καθαριστικό SANITAR EX 1λίτ τεμ. 20 4,00 80,00 
40 Καθαριστικό μελάνης 750ml τεμ. 20 3,70 74,00 

41 
Κοντάρια σφουγγαρίστρας 
επαγγελματικά τεμ. 4 7,00 28,00 

42 Κοντάρι ανοξείδωτο τεμ. 4 1,20 4,80 
   ΣΥΝΟΛΟ 14.000,00 € 
   ΦΠΑ 23% 3.220,00 € 
   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 17.220,00 € 

 
 
 

    ΑΡΙΔΑΙΑ 06/04/2016 
      Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ                                                             ΑΡΙΔΑΙΑ 06/04/2016 
                                                                                                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                                                              

                                                                                      
   Γεσθημανή Πασχαλίδου                                                                                                                  
Προϊσταμένη Μαθητικής Εστίας                                           Τσιμτσιρίδης Γεώργιος 
               Αριδαίας                                                                        Αντιδήμαρχος          
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                         
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ                 
Αριθ. Μελ.  4/2016               
                                                 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ, ΤΟΥ    ΚΕΚΠΑ, ΤΗΣ  ΔΗΚΕΑ ,   ΤΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» 

 
 ΓΕΝΙΚΗ – ΕΙΔΙΚΗ Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 
Άρθρο 1ο 
Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια  «ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις 
ανάγκες του Δήμου, του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας» για ενδεικτικό 
διάστημα δώδεκα μηνών.  
Άρθρο 2ο 
Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται: 
από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. (υπουργικές αποφάσεις 
11389/93), του Π.Δ. 3463/2006, του Ν. 2286/95. του Π.Δ. 60/2007, του Ν. 2198/94. του Ν. 
2362/85, του Ν. 4281/2014 καθώς και του Π1/7446/147-01-02. 
 
Άρθρο 3ο 
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με δημόσιο διαγωνισμό με τους όρους 
που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
Άρθρο 4ο 
Ανακοίνωση αποτελέσματος 
Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος 
και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 24, 
υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο και στα Νομικά πρόσωπα, εντός 10 δέκα ημερών και όχι 
μεγαλύτερο των 15 δεκαπέντε ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του 
αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
 
Άρθρο 5ο 

  Σύμβαση 
Η σύμβαση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις  του ΕΚΠΟΤΑ και η διάρκειά της ορίζεται για 
ενδεικτικό διάστημα δώδεκα μηνών. Εάν κατά την λήξη του δωδεκαμήνου δεν  έχει εξαντληθεί 
το σύνολο των  ποιοτήτων των ειδών , τότε η σύμβαση μπορεί να συνεχιστή μέχρι την εξάντληση 
του συνόλου των ποσοτήτων του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Η σύμβαση θα υπογράφεται με 
τον κάθε φορέα (Δήμος, Νομικά Πρόσωπα) ξεχωριστά, για τα είδη που τον αφορούν.   
 
Άρθρο 6ο 
Εγγύηση καλής εκτελέσεως (άρθρο 157 του Ν. 4281/2014) 
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να 
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 5% της 
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. 
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Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που 
περιβάλλονται πρέπει να αναφέρουν και τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ παρ. 2.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της 
προμήθειας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών από την αρμόδια επιτροπή και την 
ολοκλήρωση της σύμβασης. 
 
Άρθρο 7ο 
Ποινικές ρήτρες-έκπτωση αναδόχου 
Η παράδοση των ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού θα γίνεται εφάπαξ ή  περιοδικά με 
ευθύνη & έξοδα του προμηθευτή ,στους χώρους που θα υποδεικνύει ο εκάστοτε φορέας, 
ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες των  φορέων, εντός διαστήματος πέντε (5) 
ημερολογιακών ημερών  από την εντολή προμήθειας του εκάστοτε φορέα  και μέχρι 
εξαντλήσεως των ποσοτήτων του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Ο Δήμος/Νομικά  Πρόσωπα 
διατηρούν το δικαίωμα ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά  την διάρκεια    του 
έτους,  να   αυξομειώσουν μερικώς  τις    ποσότητες,  χωρίς να υπάρξει υπέρβαση του ποσού της 
σύμβασης. Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης 
της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
27, 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. Η διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 
35 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
Άρθρο 8ο 
Πλημμελής κατασκευή 
Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία των ειδών, δεν πληρούν τους όρους της μελέτης και 
της σύμβασης, ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
Άρθρο 10ο 
Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις 
που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον Δήμο 
Αλμωπίας  και τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο  της προμήθειας. 
 
Άρθρο 11ο 
Παραλαβή Υλικών-Πληρωμή 
Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής που  συγκροτείται με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Κατά τα λοιπά 
ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση και στα άρθρα 28,29 του ΕΚΠΟΤΑ. Η πληρωμή της αξίας 
των υλικών θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 1α του ΕΚΠΟΤΑ, μετά την παραλαβή του 
υλικού. 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος στον προμηθευτή θα γίνει στο 100% της αξίας της 
ποσότητας, που θα παραλαμβάνεται κάθε φορά με βάση τα πρωτόκολλα ποσοτικής και 
ποιοτικής παραλαβής, με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών μέσα σε εύλογο χρόνο, 
απαραίτητο για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής. 
 
Άρθρο 12ο 
Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές-Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 
Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να πληρούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται 
στην 4/2016 μελέτη και να δηλώνεται στο φύλο συμμόρφωσης στη στήλη ‘’ΑΠΑΝΤΗΣΗ’’ με 
«ΝΑΙ».  Επίσης στην στήλη των ‘’ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ’’, εκτός των άλλων, να αναγράφετε και η 
ονομασία του προϊόντος που προσφέρουν (προαιρετικά).     

16PROC004473666 2016-05-27



 
Άρθρο 13ο 
Ο Δήμος Αλμωπίας διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα: 
α) να αποφασίζει ελεύθερα για την ματαίωση, την επανάληψη του διαγωνισμού με ή χωρίς 
τροποποίηση των όρων, ή τη προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς να έχουν 
δικαίωμα αποζημίωσης οι συμμετέχοντες σ' αυτόν καθώς και για την αποδοχή ή απόρριψη 
οριστικά των ενστάσεων ή των προσφυγών που μπορεί να υποβληθούν οποτεδήποτε. 
β) επίσης, μπορεί να αποφασίσει για σύναψη δημόσιας σύμβασης μέσω διαπραγμάτευσης 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  
γ) δ) Η προσφερόμενη τιμή που προσφέρει ο μειοδότης, ισχύει και δεσμεύει τούτον για όλη  την 
διάρκεια της σύμβασης. 
 
 

 
                                                              
       
 
 
   ΑΡΙΔΑΙΑ 06/04/2016 
      Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ                                                                  ΑΡΙΔΑΙΑ 06/04/2016 
                                                                                                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                                       

                                                                                      
   Γεσθημανή Πασχαλίδου                                                                                                                  
Προϊσταμένη Μαθητικής Εστίας                                                       Τσιμτσιρίδης Γεώργιος 

 Αριδαίας                                                                                     Αντιδήμαρχος          
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     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  

 

 

                         
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ, ΤΟΥ    ΚΕΚΠΑ, ΤΗΣ  ΔΗΚΕΑ ,   ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

 

Της επιχείρησης …………………………………………………., έδρα 

…………................………………. οδός …………………., αριθμός …..…, τηλέφωνο 

………………………….., fax ………………………………………  

 
                                                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

α/α Είδος 

 Προσφερόμενο 
ποσοστό 

έκπτωσης επί της 
εκατό (%) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ 

Προσφερόμενο ποσοστό 
έκπτωσης επί της εκατό (%) 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 

 
ΟΜΑΔΑ Α 
  Προμήθεια ειδών  καθαριότητας 
και ευπρεπισμού για τις ανάγκες 
των διοικητικών υπηρεσιών 
του Δήμου Αλμωπίας     
 

 
 
 
 

2 

 
ΟΜΑΔΑ Β 
Προμήθεια ειδών καθαριότητας 
και ευπρεπισμού για τις ανάγκες 
της μαθητικής εστίας του 
Δήμου Αλμωπίας     
 

 
 
 
 
 

 

3 

 
ΟΜΑΔΑ Γ 
Προμήθεια ειδών καθαριότητας 
και ευπρεπισμού για τις ανάγκες 
του εργοταξίου του Δήμου 
Αλμωπίας     
 

 

 

4 

ΟΜΑΔΑ Δ 
Προμήθεια  ειδών καθαριότητας 
και ευπρεπισμού για τις ανάγκες  
του  ΚΕΚΠΑ 
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5 

 
ΟΜΑΔΑ Ε 
 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 
και ευπρεπισμού για τις ανάγκες 
της  ΔΗΚΕΑ 

 

 

6 

 
ΟΜΑΔΑ ΣΤ 
 Προμήθεια  ειδών  καθαριότητας 
και ευπρεπισμού για τις ανάγκες  
της Σχολικής  Επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
του Δήμου Αλμωπίας 

 

 

7 

 
ΟΜΑΔΑ Ζ 
 Προμήθεια  ειδών καθαριότητας 
και ευπρεπισμού για τις ανάγκες  
της Σχολικής  Επιτροπής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
του Δήμου Αλμωπίας 
 

 

 

 
 
    
                                                                             Αριδαία                   /         /  2016  
        
                                                            Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  

 

 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΟΜΑΔΑ Α΄  Προμήθεια ειδών  καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των 
διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας     
                  
CPV 39830000-9 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1 Χαρτί κουζίνας ρολό 800 gr    
2 Χαρτί υγείας ρολό 90 γραμ   
3 Υγρό καθαριστικό σκευών κουζίνας    
4  Κρεμοσάπουνο υγρό (συσκ. 5 λίτρων)    
5 Υγρό καθαριστικό τζαμιών  1000 ml   
6 Υγρό καθαριστικό πατωμάτων    

7 Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές χωρίς 
κοντάρι   

8 Χλωρίνη παχυρευστη 1 λίτρου   

9 Σφουγγάρι κουζίνας με σύρμα 0,14 εκ. χ 
0,07 εκ.   

10 Απολυμαντικό - καθαριστικό τουαλέτας 
750ml   

11 Σακούλες απορριμμάτων γραφείου μικρές 
(45 L) 20 τεμ. χωρίς κορδόνι   

12 Σακούλες απορριμμάτων μεγάλες (100 L) 
8 τεμ.    

13 Σκούπες  χωρίς κοντάρι   

14 Συνθετικό πανί προτεμαχισμένο τύπου 
(βέτεξ) διαστ. 0,38 χ 0,31    

15 Γάντια λατέξ μιας χρήσης (100 τεμ.)   

16 Υγρό για καθαρισμό αλάτων για 
ανοξοίδωτα τύπου βιακάλ   

17 Πλαστικά φαράσια   

18 
Καλαθάκια απορριμάτων πλαστικά 
γραφείου (διαμετρ. 0,26 εκ. & ύψος 0,28 
εκ. ενδεικτικά)   

19 Υδροχλωρικό οξύ (κεζαπ-ακουαφόρτε) 
500 ml   

20 Σφουγγαρίστρες απλές με κοντάρι   

21 Εντομοκτόνο αεροζόλ για ιπτάμενα 
έντομα (μύγες - κουνούπια) συσκ. 300 ml   

22 Εντομοκτόνο αεροζόλ για έρποντα έντομα 
(κατσαρίδες - μυρμύγκια) συσκ. 300 ml   

23 Πιγκάλ πλαστικό   
24 Φωτιστικό οινόπνευμα 350 γρ   
25 Βαμβάκι υδρόφυλο 100 γρ.   

26 Κοντάρι για επαγγελματική 
σφουγγαρίστρα   

27 Πλήρης επαγγελματικός μονός κουβάς 
σφουγγαρίσματος     

28 Ανταλλακτικό στίφτη κουβά 
σφουγγαρίσματος    
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29 
Καλαθάκι τουαλέτας πλαστικό με 
μηχανικό καπάκι  (διαμετρ. 0,26 εκ. & 
ύψος 0,28 εκ. ενδεικτικά)   

30 Αποφρακτική σκόνη τουμποφλό    
31 Πλαστικό φαράσι με κοντάρι   
32 Γουνάκι τζαμιών   
33 Βεντούζα τζαμιών (πιάστρα)   
34 Ξύστρα λείων επιφανειών    

 

 
ΟΜΑΔΑ Β΄  Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες της 
μαθητικής εστίας του Δήμου Αλμωπίας     
 
CPV 39830000-9 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1 Αλουμινόχαρτο (συσκ. 1 kgr)   

2 Συνθετικό πανί προτεμαχισμένο τύπου 
(βέτεξ) διαστ. 0,38 χ 0,31    

3 Κρεμοσάπουνο υγρό (συσκ.4 λιτρων)   

4  Σκόνη καθαρισμού (τύπου Rolli - Αζαξ) για 
μπάνια, νιπτύρες, μάρμαρα (συσκ. 480 γρ.)   

5 Σφουγγάρι κουζίνας με σύρμα 0,14 εκ. χ 
0,07 εκ.   

6 Σύρμα χονδρό για καθαρισμό σκευών (25 
τεμ.  αρμάδα)   

7 Σύρμα ψιλό για καθαρισμό σκευών    

8 Υγρό καθαρισμού ούλτρα για όλες τις 
επιφάνειες (συσκ. 2 λιτρων)   

9 Παχύρευστο υγρό πατώματος (συσκ. 0,750 
λιτρων) με χλώριο   

10 Υγρό απορ/κο πιάτων για πλύσιμο στο χέρι   
11 Υγρό καθαρισμού τζαμιών 1000ml   
12 Πλαστικά φαράσια   

13 Υγρό καθαρισμού φούρνων (τύπου fornet 
500 ml)   

14 Χαρτί υγείας  ρολλό 90 γρ.   
15 Χλωρίνη απλή (συσκ. 2 λίτρων)   

16 Χαρτοπετσέτες εστιατορίου 0,24 χ 0,24  
(συσκ700 τεμ.)   

17 Βιομηχανικό χαρτί κουζίνας (συσκ. 5 κιλων)   
18 Φιάλες βουτανίου - προπανίου 190 γραμ.   

19 
Καλαθάκια απορριμάτων πλαστικά 
γραφείου (διαμετρ. 0,26 εκ. & ύψος 0,28 εκ. 
ενδεικτικά)   

20 Υδροχλωρικό οξύ (κεζαπ-ακουαφόρτε) 500 
ml   

21 Σκούπες    

22 Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές χωρίς 
κοντάρι   

23 Σφουγγαρίστρες απλές    

24 Υγρό για καθαρισμό αλάτων για 
ανοξοίδωτα τύπου βιακάλ   

25 Εντομοκτόνο αεροζόλ για ιπτάμενα έντομα 
(μύγες - κουνούπια) συσκ. 300 ml   

26 Εντομοκτόνο αεροζόλ για έρποντα έντομα 
(κατσαρίδες - μυρμύγκια) συσκ. 300 ml   

27 Ριζόχαρτο   
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28 Γάντια VINIL μιας χρήσης (συσκ. 100 τεμ.)   

29 Σκόνη πλυντηρίου για ρούχα (συσκ. 45 
μεζ.)   

30 Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων (συσκ. 4 
λιτρων)   

31 Σακούλες απορριμάτων μαύρες χωρίς 
κορδόνι (διαστ. 0,55 χ 0,75), συσκ. 10 τεμ.    

32 Σακούλες απορριμάτων μαύρες χωρίς 
κορδόνι (διαστ. 0,75 χ 0,55)    

33 Σακούλες διαφανείς λευκές χωρίς κορδόνι 
(διαστ. 1,30 χ 0,70)    

34 Σακούλες απορριμμάτων για καλαθάκια 
(διαστ. 0,45 χ 0,56) συσκ. 20 τεμ.   

35 Πιγκάλ πλαστικό   

36 Βουρτσάκι ξεσκονίσματος πλαστικό με 
χερούλι   

37 Φωτιστικό οινόπνευμα 350 γρ   
38 Βαμβάκι υδρόφυλο 100 γρ.   

39 Υγρό απορ/κο πλυντηρίου πιάτων για 
επαγγελματική χρήση (συσκ. 4 λιτρων)    

40 Λαμπρυτικό πλυντηρίου πιάτων (συσκ. 5 
λιτρων)   

41 Κουβάς με στίφτη   
42 Κουβάς απλός   
43 Τραπεζομάντιλα μιας χρήσης 1,30χ70 τεμ.   
44 Φαράσια  όρθια   
45 Θήκη για κρεμοσάπουνο   
46 Γάντια Κουζίνας   
47 Kοντάρια σκούπας   

   
   
   

                                                                                                         
ΟΜΑΔΑ Γ΄  Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του 
εργοταξίου του Δήμου Αλμωπίας     
 
CPV 39830000-9 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Σκούπες δρόμου συρμάτινες  (χτένια) με 
κοντάρι    

2 Σκούπες νάιλον  (εσωτερικού χώρου) με 
κοντάρι     

3 Βούρτσες βαφής κρασπέδων χωρίς κοντάρι   
4 Σχοινί γενικής χρήσεως   
5 Σκούπες χόρτου με κοντάρι μεγάλες   
6 Φαράσια με κοντάρι   
7 Ταινία σημάνσεως δρόμων   

8 Ξύλινα κοντάρια για  φτυάρια , 
τσουγκράνες, τσάπες κ.α   

9  Πλαστικές σακούλες απορριμμάτων 900 χ 
120 μαύρου χρώματος.       
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ΟΜΑΔΑ Δ΄  Προμήθεια  ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες  του  
ΚΕΚΠΑ 
 
CPV 39830000-9 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ   ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 υγρό δαπέδων 4λιτρ.    
2 χλωρ.παχύρευστη 1250ml    
3 υγρό τζαμιών 1 λιτρ.ψεκαστηρι   
4 παπί wc 750 ml    

5 υγρό καθαρ.φουρνων-εστιων ψεκαστηρι 
500ml   

6 καθαρ.αλάτων ψεκαστ.500ml   
7 υγρό πιάτων 500ml    
8 κρεμοσ.αντισηπτ.αντλία 1000ml    
9 μαλακτικό ρούχων 3 λιτρ.   
10 Χειροπετσέτες κιβώτια 16 τεμ.    
11 κουβάς επαγγελμ.με στίφτη 15λιτρ.   
12 σκόνη πλυντ.ρουχ.54 και μεζουρες   
13 σκόνη για πλύσ.στο χερι 380γρκαι    
14 λευκαντ.ρούχ.140γρ. Και άνω   
15 ταμπλ.πλυντηρ.πιάτων 30 τεμαχ.   
16 αποφρακτ.σκόνη τουμποφλό   
17 φωτιστ.οινόπνευμα 350γρ.και άνω   
18 σπρέυ εντομοκτόνο 300ml   
19 σπρέυ κατσαριδοκτόνο 300ml   
20 υγρό πλυντ.πιάτων 4λιτρων    
21 γυαλ.στεγνωτ.πλυντ.πιάτων 4λιτρ..   
22 αλάτι πλυντ.πιάτων 1 κιλό   
23 βαμβάκι 70 γραμ.   

24 χαρτι υγείας3φυλο120γρ.και ανω 
8ρολακαθαρή κυταρινη    

25 χαρτι κουζ3φυλο800γρκαθαρ.κυταρ    
26 χαρτοπετσέτα 30εκ.500 φύλ.καθαρ.κυταρ.   
27 χαρτομ.αυτοκιν.FASIAL 90 ΤΕΜ.   
28 Φιαλάκια υγραερ. Θεόφιλος 240 γρ.   
29 μωρομαντ.72τεμ.υποαλεργ.   
30 γάντια LATEX 100 τεμ.   
31 σακούλ.απορ.10τεμ.52Χ75κορδόνι   
32 σακ.γραφείου20τεμ.50Χ50και άνω    
33 σακ.τροφίμ.50τεμ.Ν 2   
34 σακ.τροφίμ.50τεμ.Ν 3   
35 σακ.ηλεκτρικής σκούπας (με φίλτρο)   

36 σύρμα για κατσαρόλ.gold σπιραλ 14 
γρ.και άνω    

37 λαδόκολα 30cmX10m.ρολό 30μ.    
38 μεβράνη τροφίμ.30cm ρολό 30μ.   
39 αλουμιν.30cm ρολό 50μ.   
40 φιαλάκια υγραερ. 190γρ.   
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41 καμινετο υγραερίου πλαστικό    
42 λεκάνη πλαστ.στρογγυλ.6,5λιτρ.    
43 λεκάνη πλαστ.στρογγυλ.12λιτρ..    
44 λεκάνηπλαστ.στρογγυλ.20λιτρ.   

45 Πλαστικό τραπεζομάντηλο για τραπέζι 
κουζίνας   

46 Πατάκι εξώπορτας   
47 Πλαστικό πατάκι μπάνιου (σε ρολό)   
48 φαράσι ορθοπ.με λάστιχο και κοντάρ.πλαστ.   
49 κουβάς πλαστ.με στίφτη 15λιτρ.   
50 σφουγγαρίστρα κορδόνι 250γραμ.    
51 σκούπα πλαστ.βεντάλια   
52 σφουγγαρίστρα επαγγελμ.400γραμ. .   
53 κάλυκαςγια επαγγελμ.σφουγγαρίστρα    
54 κοντάρι INOX 1,30 cm   
55 αραχνόσκουπα με πτυσ.κοντάρι   
56 Καλάθια ρούχων   
57 καλάθι γραφ.πλαστικό 27Χ24   
58 κάδος αποριμ.πλαστ.στρογγυλ.32Χ55    
59 σφουγγάρι κουζ.6,6Χ11Χ3,5 διπλ.όψης    
60 σπογγοπετσέτα    
61 ανταλλακτικά ξεσκονόπανα    
62 κοντάρι επαγ.σφουγ.αλουμιν.    

 
 

ΟΜΑΔΑ Ε΄     Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες της  
ΔΗΚΕΑ 
 
CPV 39830000-9 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Χλώριο παχύρευστο 1250ml   

2 Υγρό τζαμιών ψεκ. 1L   

3 Μωρομάντηλα 72 τεμ. ανά συσκ.   

4 Υγρό καθαριστικό αλάτων 500ml   

5 Χαρτί υγείας A΄ 160γρ. Συσκ. 12 Τεμ.   

6 Σφουγγαρίστρα επαγγελ. κομπλέ .   

7 Υγρό Κρεμοσάπουνο 1L   

8 Σφουγγάρια κουζίνας τεμ.   

9 Απορρυπαντικό πιάτων 500ml   

 

10 
Σφουγγαρίστρα απλή κομπλέ   

 

11 
Απορρυπαντικό πατωμάτων 1L   

12 Χαρτί κουζίνας 800γρ.   
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13 Σκούπα πλαστική βεντάλια κομπλέ   

14 Κουβάς πλαστικός με στίφτη   

15 Σπογγοπετσεταρολό vetex 14m   

16 Σερβιετες 12 τεμ.συσκ.   

17 Σακούλες απορριμμάτων μεγ. 55X75 10 
τεμ.συσκ.   

18 Σακούλες απορριμμάτων γραφείου 20 
τεμ.συσκ.   

19 Φαράσι πλαστικό ορθοπεδικό   

20 Γάντια LATEX 100τεμ.συσκ.   

21 Οινόπνευμα φωτιστικό 300ml   

22 Πάνες ακράτειας συσκ.25 τεμαχ.   

23 Μποτίλια για γκαζάκι   

24 Βαμβάκι 70 γρ.   

  
ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄  Προμήθεια  ειδών  καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις 

ανάγκες  της Σχολικής  Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 
Αλμωπίας 

 
CPV 39830000-9                                                                    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
Χαρτί κουζίνας ρολό 950 gr  Α΄ ποιότητα 

  

2 
Χαρτί υγείας ρολό 90 γραμ Α΄ποιότητα 
υδροδιάλυτο   

3 
Υγρό καθαριστικό σκευών κουζίνας εστιών 
500ml ψεκαστήρι    

4 
Κρεμοσάπουνο υγρό (συσκ. 1 λίτρου )  

  

5 
Υγρό καθαριστικό τζαμιών  1000 ml 

  

6 
Υγρό καθαριστικό πατωμάτων 1000ml 

  

7 
Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές χωρίς 
κοντάρι  400gr   

8 Χλωρίνη παχυρευστη 1250gr   

9 
Σφουγγάρι κουζίνας με σύρμα 0,14 εκ. χ 
0,07 εκ.   

10 
Απολυμαντικό - καθαριστικό τουαλέτας 
750ml παπί   

11 

Σακούλες απορρημάτων γραφείου μικρές 
(45 L) 20 τεμ. χωρίς κορδόνι 

  

12 
Σακούλες απορρημάτων μεγάλες (100 L) .  

  

13 
Σκούπες  χωρίς κοντάρι AA No1035100 

  

14 
Συνθετικό πανί προτεμαχισμένο τύπου 
(βέτεξ) διαστ. 0,38 χ 0,31    
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15 
Γάντια λατέξ μιας χρήσης (100 τεμ.) 

  

16 
Υγρό για καθαρισμό αλάτων για 
ανοξοίδωτα τύπου βιακάλ 500ML   

17 Πλαστικά φαράσια   

18 
Φιάλες βουτανίου - προπανίου 190 γραμ. 

  
19 Λοσιόν απολυμαντική 300ml   
20 Χαρτομάντηλα γραφείου fasial 90   

21 

Καλαθάκια απορριμάτων πλαστικά 
γραφείου (διαμετρ. 0,26 εκ. & ύψος 0,28 εκ. 
ενδεικτικά)   

22 
Υδροχλωρικό οξύ (κεζαπ-ακουαφόρτε) 500 
ml   

23 Σφουγγαρίστρες απλές velex   
24 Κοντάρια μεταλικά οικιακής   

25 

Εντομοκτόνο αεροζόλ για ιπτάμενα έντομα 
(μύγες - κουνούπια) συσκ. 300 ml 

  

26 

Εντομοκτόνο αεροζόλ για έρποντα έντομα 
(κατσαρίδες - μυρμύγκια) συσκ. 300 ml 

  
27 Πιγκάλ πλαστικό κλειστό Νο 215   

28 
Βουρτσάκι ξεσκονίσματος πλαστικό με 
χερούλι  

 
29 Φωτιστικό οινόπνευμα 350 γρ   
30 Βαμβάκι υδρόφυλο 100 γρ.   

31 
Απορρυπαντικό καθαριστικό μελάνης 
750ml   

32 Υγρό καθαριστικό σε κρέμα    

33 
Τραπεζομάντηλα μιας χρήσης  (1x1,3 κουτί 
110 τεμ.)   

34 Χειροπετσέτες 20Χ200τεμ.Λευκή   

35 
Κουβάς σφουγγαρίσματος Ν300 με στίφτη 

  
36 Σακούλες απορριμάτων 65Χ85   

37 
Κοντάρια σφουγγαρίστρας μεταλικά 

  
   

 
ΟΜΑΔΑ Ζ΄  Προμήθεια  ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες  της 
Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας 

                                                                     
CPV 39830000-9 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Χαρτί κουζίνας ρολό 950 gr  Α΄ ποιότητα   

2 
Χαρτί υγείας ρολό 90 γραμ Α΄ποιότητα 
υδροδιάλυτο   

3 
Υγρό καθαριστικό σκευών κουζίνας εστιών 
500ml ψεκαστήρι    

4 Κρεμοσάπουνο υγρό (συσκ. 1 λίτρου )    
5 Υγρό καθαριστικό τζαμιών  1000 ml   
6 Υγρό καθαριστικό πατωμάτων 1000ml   

7 
Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές χωρίς 
κοντάρι  400gr   

8 Χλωρίνη παχυρευστη 1250gr   

16PROC004473666 2016-05-27



9 
Σφουγγάρι κουζίνας με σύρμα 0,14 εκ. χ 
0,07 εκ.   

10 
Απολυμαντικό - καθαριστικό τουαλέτας 
750ml παπί   

11 
Σακούλες απορρημάτων γραφείου μικρές 
(45 L) 20 τεμ. χωρίς κορδόνι   

12 Σακούλες απορρημάτων μεγάλες (100 L) .    
13 Σκούπες  χωρίς κοντάρι AA No1035100   

14 
Συνθετικό πανί προτεμαχισμένο τύπου 
(βέτεξ) διαστ. 0,38 χ 0,31    

15 Γάντια λατέξ μιας χρήσης (100 τεμ.)   

16 
Υγρό για καθαρισμό αλάτων για 
ανοξοίδωτα τύπου βιακάλ 500ML   

17 Πλαστικά φαράσια   
18 Φιάλες βουτανίου - προπανίου 190 γραμ.   

19 

Καλαθάκια απορριμάτων πλαστικά 
γραφείου (διαμετρ. 0,26 εκ. & ύψος 0,28 εκ. 
ενδεικτικά)   

20 
Υδροχλωρικό οξύ (κεζαπ-ακουαφόρτε) 500 
ml   

21 Σφουγγαρίστρες απλές velex   
22 Κοντάρια μεταλικά οικιακής   

23 
Εντομοκτόνο αεροζόλ για ιπτάμενα έντομα 
(μύγες - κουνούπια) συσκ. 300 ml   

24 
Εντομοκτόνο αεροζόλ για έρποντα έντομα 
(κατσαρίδες - μυρμύγκια) συσκ. 300 ml   

25 Πιγκάλ πλαστικό κλειστό Νο 215   

26 
Βουρτσάκι ξεσκονίσματος πλαστικό με 
χερούλι   

27 Φωτιστικό οινόπνευμα 350 γρ   
28 Βαμβάκι υδρόφυλο 100 γρ.   
29 Σκόνη καθαρισμού 500γρ.   
30 Σερβιέτες πακέτο 14 τεμ.   
31 Χειροπετσέτα ρολό 400    
32 Ζίκ-ζάκ 1-1 200 χ20 φύλλων λευκή Α΄   

33 
Κοντάρια σκούπας και σφουγγαρίστρας 
μεταλικά   

34 Χλωρίνη απλή 2 λίτρων λεμόνι   

35 
Σακούλες απορρημάτων πολύ μεγάλες 
85Χ120 15 τεμ.    

36 Φαράσια με κοντάρι   
37 Πλαστικός κάδος ύψους 70 εκ.   
38 Σφουγγάρια γίγας 14Χ0,7εκ.   
39 Καθαριστικό SANITAR EX 1λίτ   
40 Καθαριστικό μελάνης 750ml   
41 Κοντάρια σφουγγαρίστρας επαγγελματικά   
42 Κοντάρι ανοξείδωτο   

   
   

 

Αριδαία        /      /2016 

       Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
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