
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                           ΛΑΜΙΑ  21-05-2019 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                 ΑΡ.ΠΡΩΤ.1190 
& ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 
Διεύθυνση: Λαμία τ.κ 35132 
Υπεύθυνος: Ι. Καββαδίας 
Τηλέφωνο: 22313 – 51117 
FAX: 22313 -  51125 

 

ΘΕΜΑ: «Συνοπτικός δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών 

καθαριότητας και ευπρεπισμού για τα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε» 

  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς 

  Ελλάδας 

ΕΙ∆ΟΣ: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τα Παραρτήματα 

του  Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε   

CPV: 39830000-9 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.714,21€ Ευρώ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ / 31.885,62 € Ευρώ µε ΦΠΑ 

24%      

 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Προϋπολογισµός Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε ΚΑΕ: 1381  

  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  

   προσφορά μόνο βάσει τιμής ( Χαμηλότερη Τιµή) σε Ευρώ) 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε 

Έχοντας υπόψη:  
Τις  διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:  
 
1. Του Ν.4412/2016 ((ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
 
2.Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α’ 74/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις». 
 
3. Του άρθρου 9 του Ν. 4109/2013 (ΥΕΚ 16/Α/23.1.2013) «Κατάργηση και συγχώνευση 
των Ν.Π.Δ.Δ. και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα».  
 
 

ΑΔΑ: 60ΕΠΟΞ8Ψ-ΨΧΚ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.05.21 11:31:33
EEST
Reason:
Location: Athens



4. Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α’ 120/29.05.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
 
5.Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107/09.05.2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Νόμων 
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013 και ειδικότερα της Παραγράφου Ζ’: Προσαρμογή της 
Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 
 
6.Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204/15.09.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) 
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 
 
7.Του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145/2016) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες». 
 
8.Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 
 
9. Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45/09.03.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 
και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
 
10.Του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ Α’ 159/1995), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2372/96 (ΦΕΚ Α’ 
29/1996) άρθρο 11 και το Ν.2414/1996 (ΦΕΚ Α’ 135/1996) άρθρο 14 σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α’ 66/11.04.1996) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών 
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», 
όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και 
του άρθρου 8 του Ν. 3414/2005». 
 
11. Την  υπ. αριθμ. 65473/2074/30-01-2019 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας με την 

οποία εγκρίθηκε ο Π/Υ 2019. 

 

12.Την υπ. αριθμ. 157/13-05-2019 ανάληψη δέσμευση της Υπηρεσίας μας για ποσό 

18.599,95 ευρώ  για το 2019.   

 

13.Την εγγραφή και δέσμευση του υπολειπόμενου  ποσού των 13.285,67 ευρώ στον 

 αντίστοιχο ΚΑΕ1381  με την έγκριση του Π/Υ οικονομικού έτους 2020. 

 
14. Την υπ. αριθμ.14η/16-05-2019 (Θέμα 10ο) απόφαση του Δ.Σ του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε « Περί 
εγκρίσεως  Συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών και ευπρεπισμού 
καθαριότητας  των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

 

Α) Συνοπτικό δημόσιο  διαγωνισµό µε σφραγισμένες προσφορές και µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ( 

Χαμηλότερη Τιµή) σε Ευρώ για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του 

Παραρτήματος ΑΜΕΑ Φθιώτιδας Προϋπολογισμού Δέκα πέντε χιλιάδων διακοσίων  ένα 

ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (15.201,48)€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,  

του  Παραρτήματος ΑΜΕΑ Εύβοιας Προϋπολογισμού δέκα έξι χιλιάδων τριακοσίων 

ογδόντα ευρώ και σαράντα λεπτών  (16.380,40) € συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α., και του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Φθιώτιδας Προϋπολογισμού 

Τριακοσίων τριών ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (303,74) € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για δώδεκα  (12) μήνες, συνολικού προϋπολογισμού 

Τριάντα μία χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και εξήντα δύο λεπτών 

(31.885,62) € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

 

 

Β) Τόπος – Χρόνος διενέργειας διαγωνισµού  

 

ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΛΗΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Κέντρο 
Κοινωνικής 
Πρόνοιας 
Περιφέρειας 
Στερεάς 
Ελλάδας 
ΣΜΥΡΝΗΣ 25 
ΛΑΜΙΑ ΤΚ 
35100 

 
Τρίτη 04  
Ιουνίου  2019 
ΩΡΑ 14:30μ.μ.  

Κέντρο 
Κοινωνικής 
Πρόνοιας 
Περιφέρειας 
Στερεάς 
Ελλάδας 
ΣΜΥΡΝΗΣ 25 
ΛΑΜΙΑ ΤΚ 
35132 

Τετάρτη 05 
Ιουνίου  2019 
ΩΡΑ 09:00π.μ. 

 

Γ) Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται στις (31.885,62) € ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. Η Πράξη θα χρηματοδοτηθεί από τον 

προϋπολογισµό του  Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε  ΚΑΕ 1381 . 

 

∆) Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τα όσα αναγράφονται στα συνηµµένα 

παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής:  
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Α 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ              
(ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ) 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Β 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Γ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Δ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Ε 

 

 Ε) Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε Σμύρνης 25   Λαμία την 
Τετάρτη 05 Ιουνίου  2019 ώρα 09:00π.μ. 
 Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον διαγωνισµό θα πρέπει να καταθέσουν επί 
αποδείξει πρωτοκόλλου την προσφορά τους, αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά ή µε courier έως 
και τη Τρίτη 04  Ιουνίου  2019 ώρα 14:30 µ.µ. Κατάθεση Προσφορών µετά την 
παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται.  

 

ΣΤ) Το τεύχος της παρούσας διακήρυξης θα διατίθεται σε έντυπη μορφή από το Κέντρο και 

θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κ.Κ.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας://kkppstereas.gr , 

στο δικτυακό τόπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στο δικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ 

www.promitheus.gov.gr. 

Διευκρινίζεται, ότι αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόμενου παραλήπτη η ενημέρωσή του για 

τυχόν διευκρινήσεις. 

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές 

απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συμβούλου ή στελέχους διοίκησης της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2231351117 (Καββαδίας 

Ιωάννης) . Όλες τις εργάσιμες ημέρες από 09:00 π.μ. έως και την 14:00μ.μ.. 

                                                                    

                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε  

                                                                     ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2019 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙ∆ΟΥΣ             (CPV) :39830000-9 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ  
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ                                  

Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε 

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ           ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ    

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
(ΣΕ ΕΥΡΩ)ΜΕ Φ.Π.Α.          

         34.431,17€ 

Φ.Π.Α.                                                   24% 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ 
ΒΑΡΥΝΕΙ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 
Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε ,                                                                        

ΚΑΕ: 1381 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΩΔΕΚΑ (12) 
ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ  

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ                                                                     

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ (ΕΠΙ %) ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 

∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ                                                                         
(Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.0,06%,)  

                                                                          
ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 3% ΕΠΙ 

ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 
Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ 

                                                                       
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20%  

ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ                                                                           
.      
 

ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 
ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 
ΦΟΡΟΥ 4%- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΓΑΘΩΝ (ΑΡΘΡΟ 24 
Ν.2198/1994 

                                                                              
 

 

ΑΔΑ: 60ΕΠΟΞ8Ψ-ΨΧΚ



 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες μία (1) του  
Νομού Εύβοιας και μία (1) του Ν. Φθιώτιδας  (βάσει της αριθμ.13289/2015 Απόφασης του 
Υπουργού Επικρατείας (ΦΕΚ Β’ 1716/17.08.2015) «Καθορισμός ημερήσιων και 
εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα 
καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» 
Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο 
βάσει του Ν. 3548/2007. 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 Ο συνολικός προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των Τριάντα μία 

χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (31.885,62) € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  (24%) και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό 

του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε  οικονομικού έτους 2019,2020, Κ.Α.Ε. 1381. 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

∆ικαίωµα συμμετοχής στον διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:  

α. σε κράτος – µέλος της Ένωσης, 

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

γ. σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στον 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 Ι, της ως άνω συµφωνίας καθώς 

και Συνεταιρισµοί.  

δ. σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ’ του παρόντος άρθρου και έχουν 

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

∆ηµοσίων Συµβάσεων.  

 

ΑΡΘΡΟ 2: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

1. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισµό υποχρεούνται να υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά 

τους, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά:  

(1) Διαβιβαστικό Έγγραφο Υποβολής της προσφοράς στον διαγωνισµό, υπογεγραμμένο 

από τον νόµιµο εκπρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου, το οποίο κατατίθεται εκτός του 

κυρίως φακέλου προσφοράς και µε αναγραφή της διάρκειας ισχύος προσφοράς, για την 

πρωτοκόλλησή του.  

(2) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη από τον νόµιµο εκπρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου, 

στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού για τον οποίο κατατίθεται η 

προσφορά.  
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(3) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη από τον νόµιµο εκπρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου, 

στην οποία:  

            α) να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο 

                  συµµετέχουν.  

            β) να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς  

                   τους,  

 ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα 

παρακάτω αδικήµατα:  

 συμμετοχή σε εγκληµατική οργάνωση,  

 δωροδοκία  

 απάτη,   

 Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα µε 

τρομοκρατικές δραστηριότητες,   

 νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, -  

 παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων.  

Η υποχρέωση αποκλεισμού Οικονοµικού Φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις 

βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω Οικονοµικού Φορέα ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου 

εδαφίου αφορά ιδίως:  

α) στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε. και Ο.Ε., Ε.Ε., τους διαχειριστές αυτών. 

β) στις Περιπτώσεις Α.Ε., τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα µέλη του 

διοικητικού συμβουλίου.  

• ∆εν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύει, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ή την εθνική νοµοθεσία.  

• ∆εν έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στη παρ. 2 του άρθρου 

18, του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147).  

• ∆εν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 

ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάστασης 

προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.  

• ∆εν έχει συνάψει συµφωνίες µε άλλους Οικονομικούς Φορείς µε στόχο της στρέβλωση 

του ανταγωνισµού.  

• ∆εν βρίσκεται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 

του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), η οποία δε µπορεί να θεραπευτεί αποτελεσματικά µε άλλα 

λιγότερο παρεµβατικά µέσα.  
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• ∆εν βρίσκεται σε κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από τη πρότερη συμμετοχή 

των οικονομικών φορέων κατά τη προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης κατά 

τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), η οποία δε µπορεί να θεραπευτεί 

µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά µέσα.  

• ∆εν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης προηγούμενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούμενης σύµβασης µε αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα τη πρόωρη 

καταγγελία της προηγούμενης σύµβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις.  

• ∆εν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά τη παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή τη πλήρωση 

των κριτηρίων επιλογής ή έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 

προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 79 του 

ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147).  

• ∆εν έχει επιχειρήσει 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 

αµέλειας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση.  

• ∆εν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν  

   αµφιβόλω την ακεραιότητα του.  

• Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και στο ΓΕΜΗ.  

γ) να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των 

παραπάνω δικαιολογητικών.  

(4) Το ΦΕΚ συστάσεως της Εταιρείας.  

(5) Το Καταστατικό της Εταιρείας, όπως ισχύει µε τις τροποποιήσεις του σε ακριβές 

αντίγραφο. (Σε περίπτωση ατοµικής επιχείρησης κατατίθεται η βεβαίωση έναρξης εργασιών 

φυσικού προσώπου επιτηδευματία από την αρµόδια ∆ΟΥ).  

(6) Εγγύηση συμμετοχής (επί ποινή αποκλεισμού) το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 

ποσοστό 2% επί της προϋπολογιζόμενης αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται µε 

τον φάκελο υποβολής της προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου. Η εγγύηση συμμετοχής 

πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε τα αναφερόμενα στην παρ. 1α του αρ. 72 του Ν. 

4412/2016 και λαµβάνεται από οποιοδήποτε Πιστωτικό Ίδρυµα της χώρας ή µε Γραμμάτιο 

Συστάσεως Παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών κα ∆ανείων.  

(7) Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, 

υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

 

2.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ειδικό τεύχος 

τεχνικής περιγραφής (υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»), στο οποίο θα 

δίδεται σαφής περιγραφή για το προσφερόμενο είδος, εικονογραφημένα έντυπα 

τεχνικών στοιχείων, πιστοποιήσεις διασφάλισης ποιότητας τόσο του κατασκευαστή - 
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παραγωγού όσο και του προμηθευτή αν πρόκειται για διαφορετικές επιχειρήσεις, 

εργαστηριακοί έλεγχοι, βεβαιώσεις, φυλλάδια και 

υπεύθυνη δήλωση για τη συμμόρφωση ή απόκλιση σε σχέση με τις 

αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Τα υπό προμήθεια είδη θα 

πρέπει: α) να είναι επώνυμα προϊόντα, με αναγραφόμενη την επωνυμία του 

κατασκευαστή επί της συσκευασίας, β) να είναι εγκεκριμένα από τον Εθνικό 

Οργανισμό Φαρμάκων (αφορά τα απολυμαντικά), γ) τα απορρυπαντικά που 

ταξινομούνται ως επικίνδυνα βάσει των επιπτώσεων τους στην υγεία ή των φυσικών 

τους επιπτώσεων να είναι καταχωρημένα στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων 

(ΕΜΧΠ) και δ) τα προϊόντα που φέρουν ημερομηνία λήξεως θα πρέπει να λήγουν 

μετά την 30/6/2018 (αφορά τα απολυμαντικά). 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ότι: όλα τα 

προσφερόμενα είδη τηρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από την Ελληνική και 

Ευρωπαϊκή νομοθεσία . 

 Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος αυτό ή υπάρχουν σ’ αυτό ασαφείς 
ή  ελλιπείς τεχνικές περιγραφές, απορρίπτεται.  
 

 2.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως σε 
χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη: « 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά του 
διαγωνιζόμενου σε δύο αντίγραφα ( πρωτότυπο & αντίγραφο). 

 Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Προσφορά σε άλλα νομίσματα ή με ρήτρα , 
θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη 
σύμφωνες με τους ουσιώδεις όρους της παρούσας διακήρυξης , απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   
 

 
 

 ΑΡΘΡΟ 3: ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ  

1.Η τιμή θα πρέπει να δοθεί σε Ευρώ (€) και θα περιλαμβάνει την αξία των υπό προμήθεια 

ειδών , τις δαπάνες μεταφοράς  και φορτοεκφόρτωσης τους, μέχρι και τον τόπο παράδοσής 

του. Επίσης θα αναφέρεται το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις % στο οποίο υπάγονται τα 

προμηθευόμενα είδη. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται και όλες τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις 

που επιβαρύνουν τον προμηθευτή και θα αποδοθούν από την αρμόδια υπηρεσία του 

Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε . Με την προσφορά, η τιµή για την δαπάνη προμήθειας ειδών καθαριότητας 

των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε, δίνεται για το σύνολο των ειδών ή για το 

σύνολο των ειδών του κάθε Παρατήματος χωριστά και για χρονικό διάστηµα 

δώδεκα (12)  µηνών σε Ευρώ από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης και αναγράφεται 

στο «Υπόδειγμα Οικονοµικής Προσφοράς» του Παραρτήματος Γ’. 
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2.Για την ανάλυση των τιµών της Προσφοράς τους οι προσφέροντες είναι υποχρεωμένοι να 

συμπληρώσουν τον «ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», που 

επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ της παρούσας.  

3.Προσφορά που περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

4.Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόμενη τιµή, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 

∆ιενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισµού. 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Εάν τυχόν υποβληθούν 

εναλλακτικές προσφορές, δεν λαμβάνονται υπόψη. Ο υποψήφιος προμηθευτής που θα 

υποβάλλει τέτοιες φύσης προτάσεις , δεν δικαιούται σε καμιά περίπτωση να διαμαρτυρηθεί 

ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων.    

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν ογδόντα (180) 

ημερολογιακές µέρες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού.  

2. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία πριν 

από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε εκατόν ογδόντα (180) 

ημερολογιακές µέρες. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης 

ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά ματαιώνονται, 

εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του 

διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισµό 

µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν 

την πάροδο του ανωτέρου ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην 

τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις 

προσφορές τους.  

3. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη και απορρίπτεται.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι επί ποινή απόρριψης όλων των προσφορών, λαμβάνουν μέρος στο 

διαγωνισμό με μία μόνο προσφορά για το σύνολο των ειδών του διαγωνισμού  ή 

για το σύνολο των ειδών κάθε Παραρτήματος χωριστά.  

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται. 
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Οι προσφορές κατατίθενται σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στην Ελληνική γλώσσα και σε 

αυτόν τον κυρίως φάκελο θα περιέχονται τρεις ξεχωριστοί φάκελοι:  

•ένας υπο-φάκελος των ∆ικαιολογητικών Συμμετοχής στον διαγωνισµό  

• ένας υπο-φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς και  

• ένας υπο-φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς( Στον υποφάκελο δύο 

ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι με την ένδειξη πρωτότυπη οικονομική 

προσφορά & αντίγραφο οικονομικής προσφοράς)   

 Σε όλους τους φακέλους (στον κυρίως φάκελο και στους τρεις υπο-φακέλους) 

θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα 

(ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ κλπ. ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ), ο αριθµός της διακήρυξης, η 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισµού και να αναγράφει ευκρινώς τις 

ενδείξεις 

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ  ΤΗΝ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2019 

Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε ΣΜΥΡΝΗΣ 25 ΛΑΜΙΑ ΤΚ 35132                                            

 

 

 

Οι προσφορές θα παραλαμβάνονται επί αποδείξει πρωτοκόλλου, µε την απαραίτητη 
προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται σε αυτήν µέχρι και την προηγούμενη ηµέρα διενέργειας 
του διαγωνισµού, µε ευθύνη του Προσφέροντα. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν 
στον διαγωνισµό θα πρέπει να καταθέσουν την προσφορά τους µέχρι και τη Τρίτη 04  
Ιουνίου  2019 και ώρα 14:30 µ.µ. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω 
ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. Η Επιτροπή Αξιολόγησης 
των προσφορών και ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού δεν αναλαμβάνει καµία ευθύνη για τυχόν 
καθυστέρηση στην άφιξη των Προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται µε 
τον ως άνω τρόπο. Οι Προσφορές που υποβλήθηκαν είτε µετά την καθορισμένη 
ημερομηνία, είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στο Τµήµα Γραμματείας, θα επιστρέφονται στους 
Προσφέροντες χωρίς να αποσφραγισθούν. Αναντιστοιχία µεταξύ τεχνικής προσφοράς και 
οικονοµικής προσφοράς αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. Οι προσφορές δεν 
πρέπει να φέρουν ξέσµατα, σβησίματα, διορθώσεις ή προσθήκες. Εάν δεν προκύπτει µε 
σαφήνεια η προσφερόμενη τιµή ή δεν δίνεται ενιαία, η προσφορά απορρίπτεται. Προσφορές 
που, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση, ή θα 
συνδυάζονται µε προϋποθέσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Α) ∆ιαδικασία αποσφράγισης – Ανάδειξη Μειοδότη 
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Οι προσφορές των ενδιαφερομένων, που υποβλήθηκαν στη Γραμματεία του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε θα 

παραδοθούν στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, την ηµέρα και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισµού 

που ορίζεται από τη διακήρυξη. Κατά τη διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των 

προσφορών, οι συμμετέχοντες δύνανται να παρίστανται στον διαγωνισµό. Στη περίπτωση 

αυτή οι προμηθευτές ή οι αντιπρόσωποι αυτών πρέπει να είναι εφοδιασμένοι µε το δελτίο 

αστυνομικής τους ταυτότητας. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιον 

της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού. Η επιτροπή του διαγωνισµού προβαίνει στην 

έναρξη της διαδικασίας, ήτοι την αποσφράγιση των προσφορών την ημερομηνία και ώρα 

που ορίζεται στην διακήρυξη.  

 

Η αποσφράγιση γίνεται µε τη παρακάτω διαδικασία: 

1ο ΣΤΑ∆ΙΟ: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, ο φάκελος των δικαιολογητικών 

συμμετοχής καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, οι οποίοι μονογράφονται από 

την επιτροπή καθώς και όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς, ανά 

φύλλο. Επίσης, μονογράφεται από την επιτροπή ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς. Η 

επιτροπή του διαγωνισµού θα διενεργήσει έλεγχο για την πληρότητα των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς. Οι συμμετέχοντες των οποίων οι φάκελοι είναι 

πλήρεις σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη προκρίνονται στο 2ο στάδιο της διαδικασίας 

(αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς). Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 

κατά το προηγούμενο στάδιο οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, 

αλλά επιστρέφονται. 

 2ο ΣΤΑ∆ΙΟ: Αποσφραγίζεται ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς και η επιτροπή του 

διαγωνισµού καταχωρεί σε έγγραφο – πρακτικό τα στοιχεία των οικονομικών προσφορών 

των ενδιαφερομένων. Το πρακτικό αυτό στο οποίο περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία 

(δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική και οικονοµική προσφορά) των ενδιαφερομένων στον 

διαγωνισµό (προκρινόμενων και απορριπτέων) διαβιβάζεται στο Δ.Σ του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε για τη 

λήψη απόφασης ανάδειξης του αναδόχου, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο συμμετέχων που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιµή σε 

ευρώ.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

 

1. Στον προσφέροντα στον οποίο θα γίνει κατακύρωση του διαγωνισµού, αποστέλλεται 

σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον το είδος, την ποσότητα, την τιµή, τον 

φορέα για τον οποίο προορίζονται οι υπηρεσίες, τη συµφωνία της κατακύρωσης ή της 

ανάθεσης µε τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων 

τους.  

2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), αυτός θα κληθεί να υποβάλει σε 

σφραγισμένο φάκελο, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση 

της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, (άρθρο 103 του Ν. 4412, ΦΕΚ 147 Α’) 
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µε βεβαίωση παραλαβής, τα δικαιολογητικά-έγγραφα (∆ικαιολογητικά κατακύρωσης) που 

αναφέρονται στη παρούσα διακήρυξη.  

3. Εάν ο προσφέρων στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την 

σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, µε απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρµόδιου οργάνου.  

Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν (σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Ν. 4412/ΦΕΚ Α΄147) είναι ψευδή ή ανακριβή, ο 

προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και (µε την επιφύλαξη του άρθρου 104 του 

Ν.4412 /ΦΕΚ147 Α’) η εγγύηση συμμετοχής του καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής 

και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης 

όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της ∆ιακήρυξης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά 

του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε 

αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.  

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστηµα τα 

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται 

έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του 

(σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 4412/ΦΕΚ Α΄147) και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της 

∆ιακήρυξης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 

απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από 

τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία µαταιώνεται. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

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

κατακύρωση, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν από την Αναθέτουσα Αρχή, (Άρθρο 103 

του Ν. 4412, ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016,) µε βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλει, σε 

σφραγισμένο φάκελο, τα ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται 

και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη. 

Α. Έλληνες (Φυσικά και Νοµικά Πρόσωπα):  

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για:  

 συμμετοχή σε εγκληµατική οργάνωση,  

  δωροδοκία,  

  απάτη,  

 Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα µε τρομοκρατικές 

δραστηριότητες,  
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  νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας,  

  παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων. 

 Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά:  

α) στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε. και Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε τους διαχειριστές,  

β) στις Περιπτώσεις Α.Ε., τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα µέλη του 

διοικητικού συμβουλίου.  

(2) Πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 

δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές 

του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάστασης προκύπτουσα 

από παρόµοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.  

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

(4) Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου Επιμελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται 

αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας 

του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραμμένοι µέχρι της 

επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

Β. Αλλοδαποί (Φυσικά και Νοµικά Πρόσωπα): 

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για: 

 δωροδοκία, 

 απάτη, - 

 Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα µε τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, 

 νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας,  

 παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων  

 

ή ελλείψει αυτού, άλλου ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή του κράτους – µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο εν λόγω Οικονοµικός Φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται 

αυτές οι προϋποθέσεις.  

Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά  

α) στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε. και Ο.Ε., Ε.Ε., τους διαχειριστές,  

β) στις Περιπτώσεις Α.Ε., τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα µέλη του 

διοικητικού συμβουλίου.  
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(2) Πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 

ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάστασης 

προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.  

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 

να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Αν το κράτος – µέλος ή η εν 

λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή όπου το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό αυτό δε καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

(1), (2) και (3) του παρόντος άρθρου, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά να αντικαθίστανται 

από ένορκη βεβαίωση ή στα κράτη µέλη ή στις χώρες που δε προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιων 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.  

(4) Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου Επιμελητηρίου ή της αρµόδιας αρχής της 

χώρας εγκατάστασής τους), µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό 

και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου 

ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραμμένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης.  

 

Γ. 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 οριζόμενα στο άρθρο 19 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 

Α’147). Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 

παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες 

περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη 

βεβαίωση του οικονοµικού φορέα προς υποβολή των δικαιολογητικών. Εάν στη χώρα αυτή 

δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη 

δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, 

στην οποία είναι εγκατεστημένος ο οικονοµικός φορέας.  
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ΑΡΘΡΟ 10 : ΣΥΜΒΑΣΗ  

Ο προσφέρων στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η παροχή υπηρεσίας, 

υποχρεώνεται να υπογράψει τη σχετική σύµβαση εντός δέκα (10) ηµερών από 

την ημερομηνία έγγραφης ειδοποίησής του από την υπηρεσία, προσκομίζοντας 

ταυτόχρονα και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης, η οποία ανέρχεται 

σε ποσοστό 5% επί του συνολικού ποσού της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α. Η Σύµβαση, 

που περιλαμβάνει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση 

της υπηρεσίας, καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων µερών, 

καταρτίζεται µε βάση την κατακύρωση, την προσφορά και την ∆ιακήρυξη. Η σύµβαση θα 

καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα, θα διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο και δεν µπορεί να 

περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσης.  

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα της προμήθειας κατά 30% λιγότερο της προκηρυχθείσας 

προμήθειας ή κατά 30% μεγαλύτερο της προκηρυχθείσας προμήθειας. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και θα ισχύει για διάστημα δώδεκα  (12) μηνών.  

 

ΑΡΘΡΟ 13  : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του ν.4412/2016 (Α’147), σύµφωνα µε το οποίο:  

1. Για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ 

(χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία 

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

ενδιαφερόμενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της 

πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών.  

2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα 

µε τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την 

άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της 

άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου 

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

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

πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 

όργανο.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 14: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 

 

Η αναθέτουσα αρχή µε εδικά αιτιολογημένη απόφασή της, µετά από απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης:  
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1) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω 

απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή 

συμμετεχόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τα έγγραφα της σύµβασης 

ή στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν. 

4412/2016. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης µπορεί να λάβει χώρα 

µε ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, µετά από γνώµη του αρµόδιου 

οργάνου και στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

2.α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας.  

2.β)αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία 

ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειµένου δεν 

ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το 

υπό ανάθεση αντικείμενο.  

2.γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης.  

2.δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως µη συμφέρουσα από οικονοµική άποψη. 

2.ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του ν.4412/2016.  

2.στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος. Αν διαπιστωθούν 

σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η 

αναθέτουσα αρχή 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. Ως εκ τούτου, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εισηγηθεί στην 

Οικονοµική Επιτροπή την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας µε τους ίδιους ή 

τροποποιημένους όρους προκειμένου για την ανάδειξη αναδόχου. 

 

 

 

  ΑΡΘΡΟ 15:  ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

Η παραλαβή της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού που θα παραδίδεται στις 

αποθήκες των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας, θα γίνεται από τριμελή επιτροπή, που θα εκδίδει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. 

Τα ζητούμενα υλικά θα παραδίδονται το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 

διαβίβαση της αντίστοιχης παραγγελίας του Παραρτήματος προς τον προμηθευτή. Η 

παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που 

προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.  

          Ο προμηθευτής φέρει την ευθύνη μέχρι της οριστικής παράδοσης των υπό 

προμήθεια υλικών εκτός αν η φθορά ή καταστροφή προέλθει αποδεδειγμένα από 

υπαιτιότητα των εκπροσώπων ή υπαλλήλων των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής 

Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

          Ρητώς συμφωνείται ότι στην περίπτωση κατά την οποία κατά το χρόνο παράδοσης 

έχει αποσυρθεί από την κυκλοφορία οποιοδήποτε μέρος της προμήθειας των ειδών 
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καθαριότητας αυτό θα αντικαθίσταται από τον προμηθευτή με άλλο με ισοδύναμα ή 

βελτιωμένα χαρακτηριστικά. 

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες των Παραρτημάτων 

του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κατόπιν παραγγελιών που 

θα διαβιβάζονται στον προμηθευτή μέσω του αρμοδίου Τμήματος.  

 

 

  ΑΡΘΡΟ 16: ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και 

ποσοτική παραλαβή κατά μήνα από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας.  

2. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της 

υποβολής του τιμολογίου  από τον ανάδοχο. 

3. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία 

που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

4. Η υποβολή του τιμολογίου προμήθειας  δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία 

εκάστης τμηματικής οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του 

αντίστοιχου πρωτοκόλλου.  

5. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το 

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας καθίσταται υπερήμερο, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 1666/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 

στην οδηγία 2003/35) της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 138/5-6-2003) και το οφειλόμενο ποσό 

καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του αναδόχου.  

6. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται: α) Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από 

την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) Κατά το χρονικό διάστημα τυχόν 

δικαστικών διενέξεων.  

7. Κατά την πληρωμή του τιμήματος των ειδών παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το 

άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος. 

8. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Κέντρο 

Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

9. Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης της υπηρεσίας βαρύνουν τον ανάδοχο. 
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ΑΡΘΡΟ 17ο: ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –ΈΚΠΤΩΣΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

          Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης άρχεται από της υπογραφής της και λήγει μετά από 

διάστημα δώδεκα  (12) μηνών. 

          Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας δικαιούται να 

καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής και κυρίως στις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

       α) Αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν 

από τη σύμβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε.  

       β) Αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της 

σύμβασης εντολές   του  Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε., 

       γ)  Αν ο Ανάδοχος κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης  ,τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/16 και ως εκ τούτο έπρεπε να 

αποκλειστεί από τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. 

 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

          Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας διατηρεί το δικαίωμα 

να λύσει τη σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον Ανάδοχο σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν 

βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης της προμήθειας – μετά από μηνιαία προειδοποίησή του – 

αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από μέρους του Αναδόχου οι όροι και οι προδιαγραφές 

που έχουν οριστεί ή ότι δεν τηρείται το χρονοδιάγραμμα παράδοσης. 

          Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αναστέλλει την 

καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση προς τον 

Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές 

καταπίπτουν. 

         Η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε 

υπαιτιότητα του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. ή σε ανώτερη βία.  

 

ΑΡΘΡΟ 18ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

          Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα 

μέρη. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει 

μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, μετά από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε., αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε 

τροποποίησης με προφορική συμφωνία. 
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ΑΡΘΡΟ 19: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Για κάθε γενικά ζήτηµα που δεν προβλέπεται από την πατούσα διακήρυξη και για κάθε 

παράβαση των όρων της σύµβασης, έχουν ισχύ οι διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 

147/Α’/08- 08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)». 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2019 ΤΟΥ ΚΚΠΠΣΕ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Ενδ. 
Τιμή 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
24% 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 
ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 50 

ΜΕΤΡΩΝ 
30 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,30 € 0,55 € 2,85 € 69,00 € 85,56 € 

2 
ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 8 

ΜΕΤΡΩΝ 
15 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,15 € 0,28 € 1,43 € 17,25 € 21,39 € 

3 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ 

ΣΚΟΝΗ 15 ΚΙΛΩΝ 

495 ΚΙΛΑ 0,90 € 0,22 € 1,12 € 445,50 € 552,42 € 

4 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ 

ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ 

600 ΚΙΛΑ 0,90 € 0,22 € 1,12 € 540,00 € 669,60 € 

5 
ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ 300 ML 

ΣΠΡΕΥ 
30 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,95 € 0,23 € 1,18 € 28,50 € 35,34 € 

6 
ΑΡΩΜΑ ΛΕΜΟΝΙ 200ML 

ΤΥΠΟΥ ΣΠΡΕΥ 
10 ΤΕΜΑΧΙΑ 5,60 € 1,34 € 6,94 € 56,00 € 69,44 € 

7 ΑΦΡΟΣ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ 200ML 90 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,50 € 0,36 € 1,86 € 135,00 € 167,40 € 

8 
ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 

ΠΙΑΤΩΝ 13L 
195 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,70 € 0,17 € 0,87 € 136,50 € 169,26 € 

9 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ 300ΜL 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,80 € 0,43 € 2,23 € 36,00 € 44,64 € 

10 
ΚΕΣΕΔΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 50άδες 
8000 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,02 € 0,00 € 0,02 € 160,00 € 198,40 € 

11 
ΚΟΥΒΑΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 5lt 
3 ΤΕΜΑΧΙΑ 3,20 € 0,77 € 3,97 € 9,60 € 11,90 € 

12 
ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 4 

ΛΙΤΡΩΝ 
148 ΛΙΤΡΑ 0,70 € 0,17 € 0,87 € 103,60 € 128,46 € 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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13 ΛΕΚΑΝΗ ΟΒΑΛ 57 x 40 cm 3 ΤΕΜΑΧΙΑ 5,50 € 1,32 € 6,82 € 16,50 € 20,46 € 

14 ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 10lt 3 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,00 € 0,48 € 2,48 € 6,00 € 7,44 € 

15 ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 13lt 6 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,00 € 0,48 € 2,48 € 12,00 € 14,88 € 

16 
ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ 

ΣΚΟΝΗ 20 ΚΙΛΩΝ 
220 ΚΙΛΑ 1,00 € 0,24 € 1,24 € 220,00 € 272,80 € 

17 
ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 4 

ΛΙΤΡΩΝ 
348 ΛΙΤΡΑ 0,80 € 0,19 € 0,99 € 278,40 € 345,22 € 

18 

ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

1150 
ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ 
0,30 € 0,07 € 0,37 € 345,00 € 427,80 € 

19 ΠΑΝΑ L ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ 11500 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,28 € 0,07 € 0,35 € 
3.220,0

0 € 
3.992,80 € 

20 
ΠΑΝΑ L ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ 

ΒΡΑΚΑΚΙ 
1500 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,66 € 0,16 € 0,82 € 990,00 € 1.227,60 € 

21 ΠΑΝΑ XL ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ 36000 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,30 € 0,07 € 0,37 € 
10.800,

00 € 
13.392,00 € 

22 ΠΑΝΑ M ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ 11500 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,27 € 0,06 € 0,33 € 
3.105,0

0 € 
3.850,20 € 

23 
ΠΕΤΣΕΤΑ ΤΥΠΟΥ WETTEX ΣΕ 

ΡΟΛΟ 
3 ΤΕΜΑΧΙΑ 8,00 € 1,92 € 9,92 € 24,00 € 29,76 € 

24 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΙΑΤΟ ΜΕΓΑΛΟ   

10δα 
120 ΠΑΚΕΤΑ 0,90 € 0,22 € 1,12 € 108,00 € 133,92 € 

25 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΤΗΡΑΚΙ ΤΟΥ 

ΚΑΦΕ 50δα 
100 ΠΑΚΕΤΑ 0,73 € 0,18 € 0,91 € 73,00 € 90,52 € 

26 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΤΗΡΑΚΙ ΤΟΥ 

ΝΕΡΟΥ 50δα 
154 ΠΑΚΕΤΑ 0,80 € 0,19 € 0,99 € 123,20 € 152,77 € 

28 
ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 

ΓΙΓΑΣ ΜΑΥΡΕΣ 80X110 
230 ΚΙΛΑ 1,30 € 0,31 € 1,61 € 299,00 € 370,76 € 

29 
ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 

ΜΕΣΑΙΕΣ 60x80 
250 ΚΙΛΑ 1,30 € 0,31 € 1,61 € 325,00 € 403,00 € 

30 
ΣΑΜΠΟΥΑΝ & ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 

1000 ml 
660 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,25 € 0,30 € 1,55 € 825,00 € 1.023,00 € 

32 ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΛΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,80 € 0,67 € 3,47 € 28,00 € 34,72 € 

33 ΣΥΡΜΑ ΧΟΝΤΡΟ 250 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,20 € 0,05 € 0,25 € 50,00 € 62,00 € 

34 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ 

ΦΙΜΠΡΑ 
400 

   
ΤΕΜΑΧΙΑ 

0,21 € 0,05 € 0,26 € 84,00 € 104,16 € 

35 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΜΠΑΝΙΟΥ 1180 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,46 € 0,11 € 0,57 € 542,80 € 673,07 € 

36 
ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 
200 ΚΙΛΑ 2,30 € 0,55 € 2,85 € 460,00 € 570,40 € 

37 ΥΓΡΟ ΔΑΠΕΔΟΥ 4 ΛΙΤΡΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,30 € 0,31 € 1,61 € 130,00 € 161,20 € 

38 
ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΙ 4 

ΛΙΤΡΩΝ 
160 ΛΙΤΡΑ 0,80 € 0,19 € 0,99 € 128,00 € 158,72 € 

39 
ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 4 

ΛΙΤΡΩΝ 
228 ΛΙΤΡΑ 1,75 € 0,42 € 2,17 € 399,00 € 494,76 € 

40 
ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΜΕ 

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ 450ml 
30 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,40 € 0,34 € 1,74 € 42,00 € 52,08 € 

41 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ 800gr 540 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,60 € 0,38 € 1,98 € 864,00 € 1.071,36 € 

ΑΔΑ: 60ΕΠΟΞ8Ψ-ΨΧΚ



42 
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΛΟ ΤΩΝ 

120gr 
1300 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,25 € 0,06 € 0,31 € 325,00 € 403,00 € 

43 
ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 750φ 
40 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,60 € 0,38 € 1,98 € 64,00 € 79,36 € 

44 
ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 

70 ΦΥΛΛΩΝ 
50 

ΚΟΥΤA 
ΤΩΝ 20 

ΠΑΚΕΤΩΝ 

1,60 € 0,38 € 1,98 € 80,00 € 99,20 € 

45 ΧΛΩΡΙΝΗ 4 ΛΙΤΡΩΝ 28 ΛΙΤΡΑ 0,37 € 0,09 € 0,46 € 10,36 € 12,85 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ: 25.714,21 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 31.885,62 € 

 

 

 

ΑΔΑ: 60ΕΠΟΞ8Ψ-ΨΧΚ



 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2019 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ 
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Ενδ. 
Τιμή 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
24% 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 50 ΜΕΤΡΩΝ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,30 € 0,55 € 2,85 € 23,00 € 28,52 € 

2 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ 
ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ 

600 ΚΙΛΑ 0,90 € 0,22 € 1,12 € 540,00 € 669,60 € 

3 
ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ 300 ML 

ΣΠΡΕΥ 
30 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,95 € 0,23 € 1,18 € 28,50 € 35,34 € 

4 
ΑΡΩΜΑ ΛΕΜΟΝΙ 200ML 

ΤΥΠΟΥ ΣΠΡΕΥ 
10 ΤΕΜΑΧΙΑ 5,60 € 1,34 € 6,94 € 56,00 € 69,44 € 

5 ΑΦΡΟΣ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ 200ML 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,50 € 0,36 € 1,86 € 30,00 € 37,20 € 

6 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ 300ΜL 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,80 € 0,43 € 2,23 € 36,00 € 44,64 € 

7 
ΚΟΥΒΑΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 5lt 
3 ΤΕΜΑΧΙΑ 3,20 € 0,77 € 3,97 € 9,60 € 11,90 € 

8 
ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 4 

ΛΙΤΡΩΝ 
148 ΛΙΤΡΑ 0,70 € 0,17 € 0,87 € 103,60 € 128,46 € 

9 ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 13lt 3 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,00 € 0,48 € 2,48 € 6,00 € 7,44 € 

10 
ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ 

ΣΚΟΝΗ 20 ΚΙΛΩΝ 
120 ΚΙΛΑ 1,00 € 0,24 € 1,24 € 120,00 € 148,80 € 

11 
ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 4 

ΛΙΤΡΩΝ 
248 ΛΙΤΡΑ 0,80 € 0,19 € 0,99 € 198,40 € 246,02 € 

12 

ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

150 
ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ 
0,30 € 0,07 € 0,37 € 45,00 € 55,80 € 

13 ΠΑΝΑ L ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ 11500 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,28 € 0,07 € 0,35 € 
3.220,00 

€ 
3.992,80 € 

14 
ΠΑΝΑ L ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ 

ΒΡΑΚΑΚΙ 
1500 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,66 € 0,16 € 0,82 € 990,00 € 1.227,60 € 

15 ΠΑΝΑ M ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ 11500 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,27 € 0,06 € 0,33 € 
3.105,00 

€ 
3.850,20 € 

16 ΠΑΝΑ XL ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ 6000 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,30 € 0,07 € 0,37 € 
1.800,00 

€ 
2.232,00 € 

17 
ΠΕΤΣΕΤΑ ΤΥΠΟΥ WETTEX ΣΕ 

ΡΟΛΟ 
3 ΤΕΜΑΧΙΑ 8,00 € 1,92 € 9,92 € 24,00 € 29,76 € 

18 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΙΑΤΟ ΜΕΓΑΛΟ 

10δα 
50 ΠΑΚΕΤΑ 0,90 € 0,22 € 1,12 € 45,00 € 55,80 € 

19 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΤΗΡΑΚΙ ΤΟΥ 

ΚΑΦΕ 50δα 
100 ΠΑΚΕΤΑ 0,73 € 0,18 € 0,91 € 73,00 € 90,52 € 

ΑΔΑ: 60ΕΠΟΞ8Ψ-ΨΧΚ



20 
ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡ. ΓΙΓΑΣ 

ΜΑΥΡΕΣ 80Χ110 
130 ΚΙΛΑ 1,30 € 0,31 € 1,61 € 169,00 € 209,56 € 

21 
ΣΑΜΠΟΥΑΝ & ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 

1000 ml  
160 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,25 € 0,30 € 1,55 € 200,00 € 248,00 € 

22 ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΛΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 5 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,80 € 0,67 € 3,47 € 14,00 € 17,36 € 

23 ΣΥΡΜΑ ΧΟΝΤΡΟ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,20 € 0,05 € 0,25 € 10,00 € 12,40 € 

24 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ 

ΦΙΜΠΡΑ 
100 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,21 € 0,05 € 0,26 € 21,00 € 26,04 € 

25 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΜΠΑΝΙΟΥ 180 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,46 € 0,11 € 0,57 € 82,80 € 102,67 € 

26 ΥΓΡΟ ΔΑΠΕΔΟΥ 4 ΛΙΤΡΩΝ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,30 € 0,31 € 1,61 € 65,00 € 80,60 € 

27 
ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΙ 4 

ΛΙΤΡΩΝ 
60 ΛΙΤΡΑ 0,80 € 0,19 € 0,99 € 48,00 € 59,52 € 

28 
ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΜΕ 

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ 450ml 
30 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,40 € 0,34 € 1,74 € 42,00 € 52,08 € 

29 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ 800gr 500 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,60 € 0,38 € 1,98 € 800,00 € 992,00 € 

30 
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΛΟ ΤΩΝ 

120gr 
800 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,25 € 0,06 € 0,31 € 200,00 € 248,00 € 

31 
ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

750φ 
40 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,60 € 0,38 € 1,98 € 64,00 € 79,36 € 

32 
ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 

70 ΦΥΛΛΩΝ 
50 

ΚΟΥΤA 
ΤΩΝ 20 

ΠΑΚΕΤΩΝ 

1,60 € 0,38 € 1,98 € 80,00 € 99,20 € 

33 ΧΛΩΡΙΝΗ 4 ΛΙΤΡΩΝ 28 ΛΙΤΡΑ 0,37 € 0,09 € 0,46 € 10,36 € 12,85 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ: 12.259,26 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 15.201,48 € 

 

 

ΑΔΑ: 60ΕΠΟΞ8Ψ-ΨΧΚ



 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 2019 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Ενδ. 
Τιμή 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
24% 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ 

ΣΚΟΝΗ 15 ΚΙΛΩΝ 

495 ΚΙΛΑ\ 0,90 € 0,22 € 1,12 € 445,50 € 552,42 € 

2 ΑΦΡΟΣ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ 200ML 70 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,50 € 0,36 € 1,86 € 105,00 € 130,20 € 

3 
ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 

ΠΙΑΤΩΝ 13L 
195 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,70 € 0,17 € 0,87 € 136,50 € 169,26 € 

4 
ΚΕΣΕΔΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 50άδες 
8000 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,02 € 0,00 € 0,02 € 160,00 € 198,40 € 

5 ΛΕΚΑΝΗ ΟΒΑΛ 57 x 40 cm 3 ΤΕΜΑΧΙΑ 5,50 € 1,32 € 6,82 € 16,50 € 20,46 € 

6 ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 10lt 3 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,00 € 0,48 € 2,48 € 6,00 € 7,44 € 

7 ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 13lt 3 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,00 € 0,48 € 2,48 € 6,00 € 7,44 € 

8 
ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ 

ΣΚΟΝΗ 20 ΚΙΛΩΝ 
100 ΚΙΛΑ 1,00 € 0,24 € 1,24 € 100,00 € 124,00 € 

9 
ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 4 

ΛΙΤΡΩΝ 
100 ΛΙΤΡΑ 0,80 € 0,19 € 0,99 € 80,00 € 99,20 € 

10 

ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

1000 
ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ 
0,30 € 0,07 € 0,37 € 300,00 € 372,00 € 

11 ΠΑΝΑ XL ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ 30000 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,30 € 0,07 € 0,37 € 
9.000,0

0 € 
11.160,00 € 

12 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΙΑΤΟ ΜΕΓΑΛΟ   

10δα 
50 ΠΑΚΕΤΑ 0,90 € 0,22 € 1,12 € 45,00 € 55,80 € 

13 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΤΗΡΑΚΙ ΤΟΥ 

ΝΕΡΟΥ 50δα 
150 ΠΑΚΕΤΑ 0,80 € 0,19 € 0,99 € 120,00 € 148,80 € 

15 
ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 
ΓΙΓΑΣ ΜΑΥΡΕΣ 80X110 

100 ΚΙΛΑ 1,30 € 0,31 € 1,61 € 130,00 € 161,20 € 

16 
ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 

ΜΕΣΑΙΕΣ 60x80 
200 ΚΙΛΑ 1,30 € 0,31 € 1,61 € 260,00 € 322,40 € 

17 
ΣΑΜΠΟΥΑΝ & ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 

1000 ml 
500 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,25 € 0,30 € 1,55 € 625,00 € 775,00 € 

19 ΣΥΡΜΑ ΧΟΝΤΡΟ 200 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,20 € 0,05 € 0,25 € 40,00 € 49,60 € 

20 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ 

ΦΙΜΠΡΑ 
300 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,21 € 0,05 € 0,26 € 63,00 € 78,12 € 

21 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΜΠΑΝΙΟΥ 1000 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,46 € 0,11 € 0,57 € 460,00 € 570,40 € 

22 
ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 
200 ΚΙΛΑ 2,30 € 0,55 € 2,85 € 460,00 € 570,40 € 

23 ΥΓΡΟ ΔΑΠΕΔΟΥ 4 ΛΙΤΡΩΝ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,30 € 0,31 € 1,61 € 65,00 € 80,60 € 

ΑΔΑ: 60ΕΠΟΞ8Ψ-ΨΧΚ



24 
ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΙ 4 

ΛΙΤΡΩΝ 
100 ΛΙΤΡΑ 0,80 € 0,19 € 0,99 € 80,00 € 99,20 € 

25 
ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 

4 ΛΙΤΡΩΝ 
218 ΛΙΤΡΑ 1,75 € 0,42 € 2,17 € 381,50 € 473,06 € 

26 
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΛΟ ΤΩΝ 

120gr 
500 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,25 € 0,06 € 0,31 € 125,00 € 155,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ: 13.210,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 16.380,40 € 

 

 

ΑΔΑ: 60ΕΠΟΞ8Ψ-ΨΧΚ



 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 2019 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Ενδ. 
Τιμή 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
24% 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 
ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 8 

ΜΕΤΡΩΝ 
15 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,15 € 0,28 € 1,43 € 17,25 € 21,39 € 

2 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 50μ 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,30 € 0,55 € 2,85 € 46,00 € 57,04 € 

3 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΙΑΤΟ ΜΕΓΑΛΟ   

10δα 
20 ΠΑΚΕΤΑ 0,90 € 0,22 € 1,12 € 18,00 € 22,32 € 

4 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΤΗΡΑΚΙ ΤΟΥ 

ΝΕΡΟΥ 50δα 
4 ΠΑΚΕΤΑ 0,80 € 0,19 € 0,99 € 3,20 € 3,97 € 

5 
ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 

ΜΕΣΑΙΕΣ 60x80 
50 ΚΙΛΑ 1,30 € 0,31 € 1,61 € 65,00 € 80,60 € 

6 ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΛΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 5 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,80 € 0,67 € 3,47 € 14,00 € 17,36 € 

7 
ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 

4λιτρων 
10 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,75 € 0,42 € 2,17 € 17,50 € 21,70 € 

8 ΧΑΡΤΙ  ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ 800gr 40 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,60 € 0,38 € 1,98 € 64,00 € 79,36 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ: 244,95 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 303,74 € 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ- ΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

1 . Αφρός ξυρίσματος: με δραστικά ενυδατικά συστατικά, σε συσκευασία των 200ml. 

2. Αποσμητικό χώρου: σε μορφή σπρέι με άρωμα 300 ml. 

3. Απιονισμένο νερό: σε συσκευασία των 4lit. 

4. Αντικολλητικό χαρτί: άριστης ποιότητας μήκους 8 μέτρων σε ρολό, τυποποιημένο σε χάρτινο 

κουτί που εξωτερικά να αναγράφονται οδηγίες χρήσης, η προέλευση και οι διαστάσεις. 

5. Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων (σκόνη):   να είναι κοκκώδες πύργου ξηράνσεως, 

ομοιόμορφου εμφανίσεως , δε θα εμφανίζεται καμία  συσσωμάτωση  κατά την αποθήκευση, να 

περιέχει μπλε κόκκους και ένζυμα, οι κόκκοι αυτού θα διαλύονται εύκολα στο νερό και δε θα 

συσσωματώνονται κατά τη ροή ύδατος μέσω της ειδικής θέσεως αποθέσεως του απορρυπαντικού 

στο πλυντήριο. Τα περιεχόμενα στο απορρυπαντικό συστατικά δεν θα είναι επιβλαβή στα 

καθοριζόμενα υφάσματα ούτε στις πλυντικές μηχανές. Το απορρυπαντικό θα είναι ρυθμιζόμενου 

αφρισμού , ώστε κατά την εργασία δεν θα παρατηρείται αφρισμός που θα παρεμποδίζει την 

λειτουργία του πλυσίματος, ούτε θα θέτει σε κίνδυνο τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του 

πλυντηρίου. Άριστης ποιότητας. 

Οσμή: δεν θα έχει οσμή κεροζίνης, ταγγή ή ιχθυώδη ή άλλη έντονη οσμή που θα είναι επιβλαβής 

στην υγεία των περιθαλπομένων . Αντίθετα πρέπει να είναι ελαφρά αρωματισμένο. 

Πίνακας αναλυτικών στοιχείων: 

1. Σύνολο ενεργών επιφανειοδραστικών  

2. Τουλάχιστον  15% αλλά κάτω του 30% ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες  

3. Λαμπυρίζουσες ουσίες 

4. Ήπιες αρωματικές ουσίες 

5. Σαπούνι ………..……………………………………………0,8-2% 

6. Φωσφορικά ως P202……………………………………..min 12% 

7. Πυριτικά ως SιO2…………..…………………………….2-6% 

8. Νάτριο-καρβοξύ-μεθυλοκελλουλόζη ή άλλη 

9. Ουσία με ανάλογη δράση.…………………………….0,5-1% 

10. Δόκιμη υπερλευκαντικού (οπτικού λαμπρυντικού)     θετική 

11. Υπερβορικό Νάτριο (λευκαντικό)……………………min 15% 

12. Υγρασία ……………………………………………………..min 9% 

13. pH υδατικού διαλύματος 1%…………………………9-11. 

14. Πολυκαρβοξυλικές ενώσεις κάτω του 5%  

15. Limasenp 

16. Συσκευασίες 15 - 20 κιλών 
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6. Γυαλιστικό πλυντηρίου πιάτων: συμπυκνωμένο, να μην αφήνει κηλίδες, θαμπάδες και 

στίγματα, βιοδιασπώμενο, συσκευασία των13lit. 

7. Εντομοκτόνο: να περιλαμβάνει οδηγίες ασφάλειας και χρήσης, να διατίθεται  σε εύχρηστη  και 

ασφαλή συσκευασία των 300 ml, να πληρεί τις οδηγίες και τις προδιαγραφές της Ε.Ε. για τη χρήση 

πού προορίζεται (εσωτερικού χώρου). 

8. Κεσεδάκια πλαστικά μιας χρήσεως: των 240gr. και σε συσκευασία των 50τεμ. 

9. Κρεμοσάπουνο χεριών: να είναι αντισηπτικό – απολυμαντικό, παχύρευστο, να περιέχει 

συντηρητικό, διγλυκονική χλωρεξιδίνη <5% περίπου, μη ιονικά τασιενεργά 5-15% περίπου, να 

χρησιμοποιείται σε χώρους Βιομ. Τροφίμων και εστίασης, ξενοδοχείων φυσικοθεραπευτηρίων, να 

παρέχεται δελτίο δεδομένων ασφαλείας εφόσον ζητηθεί. 

10. Κρεμάστρες ρούχων πλαστικές 

11. Κουβάς πλαστικός με στίφτη 5 λίτρων 

12. Λεκάνη πλαστική 13 λίτρων 

13. Λευκαντικό ρούχων σε σκόνη: να είναι κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια, να περιέχει 

ενεργό οξυγόνο, συσκευασία 20 κιλών και 5 κιλών, να δύναται να χρησιμοποιηθεί με πλήρη 

απορρυπαντικά σε θερμοκρασία άνω των 40ο 
C , να περιέχει δεδομένα ασφαλείας, να προσδίδει 

εξαιρετική λευκότητα. 

14. Μαλακτικό ρούχων:  να περιέχει τασιενεργά 5%-15% περίπου, Συντηρητικό, να έχει άρωμα, 

μαλακτικές ουσίες, να έχει τιμή pH (ως έχει) 2-4 περίπου, συσκευασία  4lit. 

15. Ξυριστική μηχανή μιας χρήσης: τύπου Βic, συσκευασία 5 τμχ, υλικό άριστης κατασκευής. 

16. Οδοντόκρεμα: 75ml 

17. Οδοντόβουρτσα: μέτρια 

18,19,20. Πάνες Ακράτειας M,L,XL: να εξασφαλίζουν : 

 Απόλυτη ασφάλεια  με υπεραπορροφητικότητα πυρήνα με δυνατότητα απορρόφησης 

τουλάχιστον 1,5 lt ανά πάνα. 

 Ισχυρές αυτοκόλλητες ελαστικές ταινίες με δυνατότητα επαναλαμβανόμενου κλεισίματος με 

καλή επανακλειόμενη ταινία. 

 Ζώνες προστασίας ώστε να αποφεύγονται  οι διαρροές από πλάγια εμπρός και πίσω. 

 Καλή εύκολη εφαρμογή και εξαιρετικής άνεσης με ανατομικές ελαστικές σούρες. 

 Αντιαλλεργική προστασία και να διατηρούν το δέρμα του χρήστη στεγνό και καθαρό. 

21. Πετσέτα τύπου WETTEX: σπογγοπετσέτα υπεραπορροφητική με ειδική επίστρωση για να μην 

αφήνει χνούδια κατά την διάρκεια χρήσης της, να κόβεται εύκολα χωρίς ψαλίδι. 

22. Ποτήρια μελαμίνη με λαβή: να είναι άριστης ποιότητας, να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων. 
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23. Πλαστικά ποτηράκια (του καφέ): μιας χρήσεως, να είναι λευκά, άριστης ποιότητας υλικό 

κατασκευής, συσκευασία 50 τμχ. 

24. Πλαστικό ποτήρι του νερού: μιας χρήσεως, να είναι λευκά, άριστης ποιότητας υλικό 

κατασκευής, συσκευασία 50 τμχ. 

25. Πλαστικό πιάτο μεγάλο: συσκευασία 10 τμχ. 

26.,27.) Σακούλα απορριμμάτων: μαύρες, διαστάσεως 80x110,60x80 περίπου, το κιλό να 

περιέχει πάνω από 10 τεμάχια περίπου, να είναι λεπτή, εξαιρετικά ανθεκτική. 

28. Σαμπουάν και αφρόλουτρο: με PH ουδέτερο, συσκευασία 1 λίτρο. 

29. Σκούπα απλή: μονή ενισχυμένη με τρίχα 7 εκ. 4σειρών. 

30. Σφουγγάρι κουζίνας με φίμπρα:  να είναι εξαιρετικής αντοχής, να μην αφήνει ίχνη υλικού 

κατά την χρήση του. 

31. Σφουγγάρι μπάνιου:  απλό σφουγγάρι διάστασης  (15x10x4) περίπου, απαλό για τον 

καθαρισμό του δέρματος. 

32. Σφουγγαρίστρα τύπου WETTEX: με αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά, να μην 

αφήνει χνούδια κατά τη χρήση της, με μεγάλη απορροφητικότητα, συσκευασία 2 τεμ. 

33. Σύρμα χοντρό: με φούσκες, για πλύσιμο σκευών, βάρος 20 gr/τμχ, πυκνό, εξαιρετικής 

αντοχής. 

34. Τραπεζομάντηλα μιας χρήσης: χρώμα διάφανο, διαστάσεις 1.00χ 1.00. 

35. Υγρό  πιάτων για το χέρι:  

 Ιονικά τασιενεργά 5-15% 

 Μη ιονικά Τασιενεργά 15% 

 PH υδατικού διαλύματος , Ουδέτερο 

 Ειδική σύνθεση για να βοήθα τον καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής (τσάι , λίπη, αίμα, καφές, 

αυγό, κτλ 

 Να δίνονται οδηγίες χρήσεως 

 Να δίνονται οδηγίες ασφάλειας 

 Να διατίθενται σε συσκευασία των 4 λίτρων  

 Να φέρει σήμανση CE 

 Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της 

ευρωπαϊκής ένωσης 

 Να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής 

ένωσης 

36. Yγρό πλυντηρίου πιάτων: 
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 Ιονικά τασιενεργά 5-15% 

 Μη ιονικά Τασιενεργά 15% 

 PH υδατικού διαλύματος 1%,6-8 περίπου 

 Υδροξείδιο νατρίου < 5% 

 Φωσφονικές ενώσεις <5% 

 Άλας του νατρίου 5-15% 

 Να είναι κατάλληλο για πολύ σκληρά νερά 

 Ειδική σύνθεση για να βοήθα τον καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής (τσάι , λίπη, αίμα, καφές, 

αυγό, κτλ) 

 Nα καθαρίζει τους πιο δύσκολους ρύπους και υπολείμματα τροφίμων  

 Να περιέχει δεδομένα ασφαλείας 

 Να δίνονται οδηγίες χρήσεως 

 Να δίνονται οδηγίες ασφάλειας 

 Να διατίθενται σε συσκευασίες 4lit  

 Να φέρει σήμανση CE 

 Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της 

ευρωπαϊκής ένωσης 

 Να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής 

ένωσης 

 

37. Υγρό δαπέδου: 

 Να είναι επαγγελματικής γενικής χρήσεως 

 Το απορρυπαντικό να είναι ρυθμιζόμενου αφρού 

 Να έχει απολυμαντικές ιδιότητες 

 Να μην αφήνει ίζημα 

 Να έχει ευχάριστη και διακριτική οσμή 

 Να περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά min 5% 

 Ανιονικά , μη ανιονικά τασιενεργά λιγότρο από 5% 

 Να περιέχει σαπούνι min 0,8% 

 Να περιέχει διαλύτη min 4% 

 Να δίνονται οδηγίες χρήσεως 

 Να δίνονται οδηγίες ασφαλείας  

 Να περιέχει δελτίο δεδομένων ασφαλείας 

 Να διατίθενται  σε συσκευασίες 4 λίτρων 
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38.  Υγρό αλάτων: να είναι ελαφρώς όξινο, να καθαρίζει ανοξείδωτες επιφάνειες, υδραυλικά 

εξαρτήματα ( βάνες ,μπαταρίες, κτλ), να διατίθενται σε συσκευασία 500ml. 

39. Υγρό καθαριστικό φούρνου 750ML: ισχυρό καθαριστικό για τον φούρνο που αφαιρεί με 

ευκολία καμένες τροφές, βρωμιά και λίπη μέσα στον φούρνο. 

 Ιδανικό για όλα τα είδη φούρνων  

 Εύκολο στην χρήση 

 Μη ερεθιστικό 

 Προσφέρει λάμψη μετά τον καθαρισμό 

 Βιοδιασπώμενο, οικολογικό προϊόν 

 Το προϊόν φέρει αυτοκόλλητο με οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά 

40. Υγρό Καθαρισμού Τζαμιών με ψεκαστήρα: να περιέχει επιφανειοδραστικά 0,3-0,5%.Να 

περιέχει οργανικό διαλύτη του οποίου τουλάχιστον αλκοόλη) min 6%. Ειδική σύνθεση για να βοήθα 

τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα. Να δίνονται 

οδηγίες χρήσεως και οδηγίες ασφάλειας. Να διατίθεται σε συσκευασία των 450 ml με ψεκαστήρα. 

Να φέρει σήμανση CE &  να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 

91/155  της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται 

στην οδηγία 89/542  της ευρωπαϊκής ένωσης.  

41. Φιαλίδια υγραερίου: από Βουτάνιο 190 gr 

42. Χαρτί κουζίνας ρολό: 800gr/ρολό περίπου, 2-φύλλα, λευκασμένος χημικός πολτός 100%, 

μήκος ρολού 2x81 μέτρα απαλό, λευκό χαρτί 100% 

43. Χαρτί υγείας ρολό: τουλάχιστον 500gr/ρολό και 200gr αντίστοιχα, 2-φυλλα  όπου δεν 

αναφέρονται γραμμάρια, λευκασμένος χημικός πολτός 100%, 140 μέτρα μήκος, πλευρά 10 cm 

περίπου, απαλό κατά προτίμηση από ανακυκλωμένο χαρτί λευκό 100%. 

44. Χαρτοπετσέτες: Να είναι άριστης ποιότητας, απαλές, απορροφητικές, ανθεκτικές. Σε 

κατάλληλα τυποποιημένη πλαστική συσκευασία των 750 φύλλων, λευκού χρώματος, ανά πακέτο 

διαστάσεων 30χ30 , βάρους 100 γραμμαρίων το ελάχιστο. Εξωτερικά της συσκευασίας να 

αναγράφονται όλα τα παραπάνω στοιχεία και η προέλευση. 

45. Χειροπετσέτες: πακέτο 700 φύλλων , βάρος 550 gr /πακ. περίπου, λευκασμένος χημικός 

πολτός 100% 

46. Χλωρίνη:   

- Ρευστή και παχύρευστη με άρωμα λεμόνι   

- Να περιέχει τριπολυφωσφωρικό Να min 10% 

- Να περιέχει καυστικό Να min 0,3% 

- Λευκαντικοί παράγοντες με βάση το χλώριο λιγότερο από 5% 
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- Να έχει απολυμαντική δράση 

- Να έχει υποχρεωτικά ευχάριστη και διακριτική οσμή 

- Συσκευασία 4 lit 

 

Δηλώνω ότι αποδέχομαι όλους  τους όρους  της διακήρυξης   πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: 

Τα απορρυπαντικά πρέπει να διέλθουν επιτυχώς την πρακτική δοκιμασία προς έλεγχο του 
αφρισμού και της εν γένει συμπεριφοράς 

I. Μετά το πλύσιμο δεν πρέπει να μένουν κηλίδες επί των σκευών σε συνδυασμό με το 
στεγνωτικό 

II. Τα ποσοστά αναφέρονται στο είδος της συσκευασίας και όχι στην ανεκτικότητα της παράδοσης 
των προϊόντων 

III. Να φέρουν  σήμανση CE 
IV. Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της Ε.Ε 
V. Να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίδονται στην οδηγία 89/542 της Ε.Ε 

VI. Έλεγχος μακροσκοπικός και χημικός 
VII. Παραπάνω αναφέρονται οι ελάχιστες απαιτήσεις σε συστατικά που πρέπει να πληρούν τα 

προσφερόμενα είδη. Οι απαιτήσεις σε συστατικά δεν αφορούν ολοκληρωμένες συνθέσεις, αλλά 
ελάχιστες απαιτήσεις ορισμένων μόνο κυρίων και συνεργατικών συστατικών. Εναπόκειται στην 
κρίση των προμηθευτών να πλαισιώνουν τα συστατικά που αναγράφονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές , με όλα τα αναγκαία για να παραδώσουν προϊόντα που θα έχουν ικανοποιητική 
καθαριστική και πλυντική δράση. 

VIII. Τα περιεχόμενα στο απορρυπαντικό συστατικά δεν θα είναι επιβλαβή στις πλυντικές μηχανές. 
IX. Σε περίπτωση προβλημάτων κατά την χρήση των υλικών θα πρέπει ο προμηθευτής να 

παρευρεθεί σε δοκιμή χρήσης και σε περίπτωση αστοχίας θα γίνει αντικατάσταση όλου του 
υλικού που θα βρίσκεται στις αποθήκες των Παραρτημάτων του ΚΚΠΠΣΕ. 

X. Θα συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και οδηγίες ασφάλειας 
XI. Ο μειοδότης που θα αναδειχθεί υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά το προσωπικό για την 

άριστη  λειτουργία των πλυντηρίων . 
XII. Ο μειοδότης που θα αναδειχθεί πρέπει να ενημερώσει για τις δόσεις χρήσης των 

απορρυπαντικών ,καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης , εφόσον οι υπάρχουσες δοσομετρικές 
αντλίες δεν καλύπτουν τις ανάγκες λειτουργίας του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε.. 

XIII. Ο μειοδότης επιβάλλεται να διατηρεί επικοινωνία με τα Παραρτήματα του ΚΚΠΠΣΕ , όσον 
αφορά προβλήματα λειτουργίας που οφείλονται στην χρήση απορρυπαντικών. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 

17. Όλα τα είδη  που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα θα πρέπει να πληρούν όλες 
τις προδιαγραφές που ορίζει ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών (Άρθρα 21-28 "Υλικά και 
Αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα") 

18. Τα απορρυπαντικά θα είναι εγκεκριμένα από το Γενικό Xημείο του Κράτους  
Οι προμηθεύτριες εταιρείες ή οι εταιρείες  παραγωγής των ειδών θα πρέπει να εφαρμόζουν το 

πρότυπο (ISO)   με το οποίο θα έχουν πιστοποιηθεί όλες οι λειτουργίες  τους.   

ΑΔΑ: 60ΕΠΟΞ8Ψ-ΨΧΚ



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2019 ΤΟΥ ΚΚΠΠΣΕ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Ενδ. 
Τιμή 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
24% 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 
ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 50 

ΜΕΤΡΩΝ 
30 ΤΕΜΑΧΙΑ 

     

2 
ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 8 

ΜΕΤΡΩΝ 
15 ΤΕΜΑΧΙΑ 

     

3 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ 
ΣΚΟΝΗ 15 ΚΙΛΩΝ 

495 ΚΙΛΑ 
     

4 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ 
ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ 

600 ΚΙΛΑ 
     

5 
ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ 300 ML 

ΣΠΡΕΥ 
30 ΤΕΜΑΧΙΑ 

     

6 
ΑΡΩΜΑ ΛΕΜΟΝΙ 200ML 

ΤΥΠΟΥ ΣΠΡΕΥ 
10 ΤΕΜΑΧΙΑ 

     

7 ΑΦΡΟΣ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ 200ML 90 ΤΕΜΑΧΙΑ 
     

8 
ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 

ΠΙΑΤΩΝ 13L 
195 ΤΕΜΑΧΙΑ 

     

9 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ 300ΜL 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 
     

10 
ΚΕΣΕΔΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 50άδες 
8000 ΤΕΜΑΧΙΑ 

     

11 
ΚΟΥΒΑΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 5lt 
3 ΤΕΜΑΧΙΑ 

     

12 
ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 4 

ΛΙΤΡΩΝ 
148 ΛΙΤΡΑ 

     

13 ΛΕΚΑΝΗ ΟΒΑΛ 57 x 40 cm 3 ΤΕΜΑΧΙΑ 
     

14 ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 10lt 3 ΤΕΜΑΧΙΑ 
     

15 ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 13lt 6 ΤΕΜΑΧΙΑ 
     

16 
ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ 

ΣΚΟΝΗ 20 ΚΙΛΩΝ 
220 ΚΙΛΑ 

     

17 
ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 4 

ΛΙΤΡΩΝ 
348 ΛΙΤΡΑ 

     

18 

ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

1150 
ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ      

19 ΠΑΝΑ L ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ 11500 ΤΕΜΑΧΙΑ 
     

ΑΔΑ: 60ΕΠΟΞ8Ψ-ΨΧΚ



20 
ΠΑΝΑ L ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ 

ΒΡΑΚΑΚΙ 
1500 ΤΕΜΑΧΙΑ 

     

21 ΠΑΝΑ XL ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ 36000 ΤΕΜΑΧΙΑ 
     

22 ΠΑΝΑ M ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ 11500 ΤΕΜΑΧΙΑ 
     

23 
ΠΕΤΣΕΤΑ ΤΥΠΟΥ WETTEX ΣΕ 

ΡΟΛΟ 
3 ΤΕΜΑΧΙΑ 

     

24 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΙΑΤΟ ΜΕΓΑΛΟ   

10δα 
120 ΠΑΚΕΤΑ 

     

25 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΤΗΡΑΚΙ ΤΟΥ 

ΚΑΦΕ 50δα 
100 ΠΑΚΕΤΑ 

     

26 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΤΗΡΑΚΙ ΤΟΥ 

ΝΕΡΟΥ 50δα 
154 ΠΑΚΕΤΑ 

     

28 
ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 
ΓΙΓΑΣ ΜΑΥΡΕΣ 80X110 

230 ΚΙΛΑ 
     

29 
ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 

ΜΕΣΑΙΕΣ 60x80 
250 ΚΙΛΑ 

     

30 
ΣΑΜΠΟΥΑΝ & ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 

1000 ml 
660 ΤΕΜΑΧΙΑ 

     

32 ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΛΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 
     

33 ΣΥΡΜΑ ΧΟΝΤΡΟ 250 ΤΕΜΑΧΙΑ 
     

34 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ 

ΦΙΜΠΡΑ 
400 

   

ΤΕΜΑΧΙΑ      

35 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΜΠΑΝΙΟΥ 1180 ΤΕΜΑΧΙΑ 
     

36 
ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 
200 ΚΙΛΑ 

     

37 ΥΓΡΟ ΔΑΠΕΔΟΥ 4 ΛΙΤΡΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ 
     

38 
ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΙ 4 

ΛΙΤΡΩΝ 
160 ΛΙΤΡΑ 

     

39 
ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 4 

ΛΙΤΡΩΝ 
228 ΛΙΤΡΑ 

     

40 
ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΜΕ 
ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ 450ml 

30 ΤΕΜΑΧΙΑ 
     

41 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ 800gr 540 ΤΕΜΑΧΙΑ 
     

42 
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΛΟ ΤΩΝ 

120gr 
1300 ΤΕΜΑΧΙΑ 

     

43 
ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 750φ 

40 ΤΕΜΑΧΙΑ 
     

44 
ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 

70 ΦΥΛΛΩΝ 
50 

ΚΟΥΤA 
ΤΩΝ 20 

ΠΑΚΕΤΩΝ 
     

45 ΧΛΩΡΙΝΗ 4 ΛΙΤΡΩΝ 28 ΛΙΤΡΑ 
     

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ: 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 
 

 

 

 

ΑΔΑ: 60ΕΠΟΞ8Ψ-ΨΧΚ



 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2019 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ 
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Ενδ. 
Τιμή 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
24% 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 50 ΜΕΤΡΩΝ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 
     

2 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ 
ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ 

600 ΚΙΛΑ 
     

3 
ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ 300 ML 

ΣΠΡΕΥ 
30 ΤΕΜΑΧΙΑ 

     

4 
ΑΡΩΜΑ ΛΕΜΟΝΙ 200ML 

ΤΥΠΟΥ ΣΠΡΕΥ 
10 ΤΕΜΑΧΙΑ 

     

5 ΑΦΡΟΣ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ 200ML 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 
     

6 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ 300ΜL 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 
     

7 
ΚΟΥΒΑΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 5lt 
3 ΤΕΜΑΧΙΑ 

     

8 
ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 4 

ΛΙΤΡΩΝ 
148 ΛΙΤΡΑ 

     

9 ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 13lt 3 ΤΕΜΑΧΙΑ 
     

10 
ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ 

ΣΚΟΝΗ 20 ΚΙΛΩΝ 
120 ΚΙΛΑ 

     

11 
ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 4 

ΛΙΤΡΩΝ 
248 ΛΙΤΡΑ 

     

12 

ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

150 
ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ      

13 ΠΑΝΑ L ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ 11500 ΤΕΜΑΧΙΑ 
     

14 
ΠΑΝΑ L ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ 

ΒΡΑΚΑΚΙ 
1500 ΤΕΜΑΧΙΑ 

     

15 ΠΑΝΑ M ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ 11500 ΤΕΜΑΧΙΑ 
     

16 ΠΑΝΑ XL ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ 6000 ΤΕΜΑΧΙΑ 
     

17 
ΠΕΤΣΕΤΑ ΤΥΠΟΥ WETTEX ΣΕ 

ΡΟΛΟ 
3 ΤΕΜΑΧΙΑ 

     

18 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΙΑΤΟ ΜΕΓΑΛΟ 

10δα 
50 ΠΑΚΕΤΑ 

     

19 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΤΗΡΑΚΙ ΤΟΥ 

ΚΑΦΕ 50δα 
100 ΠΑΚΕΤΑ 

     

20 
ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡ. ΓΙΓΑΣ 

ΜΑΥΡΕΣ 80Χ110 
130 ΚΙΛΑ 

     

ΑΔΑ: 60ΕΠΟΞ8Ψ-ΨΧΚ



21 
ΣΑΜΠΟΥΑΝ & ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 

1000 ml  
160 ΤΕΜΑΧΙΑ 

     

22 ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΛΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 5 ΤΕΜΑΧΙΑ 
     

23 ΣΥΡΜΑ ΧΟΝΤΡΟ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ 
     

24 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ 

ΦΙΜΠΡΑ 
100 ΤΕΜΑΧΙΑ 

     

25 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΜΠΑΝΙΟΥ 180 ΤΕΜΑΧΙΑ 
     

26 ΥΓΡΟ ΔΑΠΕΔΟΥ 4 ΛΙΤΡΩΝ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ 
     

27 
ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΙ 4 

ΛΙΤΡΩΝ 
60 ΛΙΤΡΑ 

     

28 
ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΜΕ 
ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ 450ml 

30 ΤΕΜΑΧΙΑ 
     

29 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ 800gr 500 ΤΕΜΑΧΙΑ 
     

30 
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΛΟ ΤΩΝ 

120gr 
800 ΤΕΜΑΧΙΑ 

     

31 
ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

750φ 
40 ΤΕΜΑΧΙΑ 

     

32 
ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 

70 ΦΥΛΛΩΝ 
50 

ΚΟΥΤA 

ΤΩΝ 20 
ΠΑΚΕΤΩΝ 

     

33 ΧΛΩΡΙΝΗ 4 ΛΙΤΡΩΝ 28 ΛΙΤΡΑ 
     

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ: 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 
 

 

 

ΑΔΑ: 60ΕΠΟΞ8Ψ-ΨΧΚ



 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 2019 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Ενδ. 
Τιμή 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
24% 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ 

ΣΚΟΝΗ 15 ΚΙΛΩΝ 

495 ΚΙΛΑ\ 
     

2 ΑΦΡΟΣ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ 200ML 70 ΤΕΜΑΧΙΑ 
     

3 
ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 

ΠΙΑΤΩΝ 13L 
195 ΤΕΜΑΧΙΑ 

     

4 
ΚΕΣΕΔΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 50άδες 
8000 ΤΕΜΑΧΙΑ 

     

5 ΛΕΚΑΝΗ ΟΒΑΛ 57 x 40 cm 3 ΤΕΜΑΧΙΑ 
     

6 ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 10lt 3 ΤΕΜΑΧΙΑ 
     

7 ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 13lt 3 ΤΕΜΑΧΙΑ 
     

8 
ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ 

ΣΚΟΝΗ 20 ΚΙΛΩΝ 
100 ΚΙΛΑ 

     

9 
ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 4 

ΛΙΤΡΩΝ 
100 ΛΙΤΡΑ 

     

10 

ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

1000 
ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ      

11 ΠΑΝΑ XL ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ 30000 ΤΕΜΑΧΙΑ 
     

12 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΙΑΤΟ ΜΕΓΑΛΟ   

10δα 
50 ΠΑΚΕΤΑ 

     

13 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΤΗΡΑΚΙ ΤΟΥ 

ΝΕΡΟΥ 50δα 
150 ΠΑΚΕΤΑ 

     

15 
ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 

ΓΙΓΑΣ ΜΑΥΡΕΣ 80X110 
100 ΚΙΛΑ 

     

16 
ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 

ΜΕΣΑΙΕΣ 60x80 
200 ΚΙΛΑ 

     

17 
ΣΑΜΠΟΥΑΝ & ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 

1000 ml 
500 ΤΕΜΑΧΙΑ 

     

19 ΣΥΡΜΑ ΧΟΝΤΡΟ 200 ΤΕΜΑΧΙΑ 
     

20 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ 

ΦΙΜΠΡΑ 
300 ΤΕΜΑΧΙΑ 

     

21 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΜΠΑΝΙΟΥ 1000 ΤΕΜΑΧΙΑ 
     

22 
ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 
200 ΚΙΛΑ 

     

23 ΥΓΡΟ ΔΑΠΕΔΟΥ 4 ΛΙΤΡΩΝ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ 
     

ΑΔΑ: 60ΕΠΟΞ8Ψ-ΨΧΚ



24 
ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΙ 4 

ΛΙΤΡΩΝ 
100 ΛΙΤΡΑ 

     

25 
ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 

4 ΛΙΤΡΩΝ 
218 ΛΙΤΡΑ 

     

26 
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΛΟ ΤΩΝ 

120gr 
500 ΤΕΜΑΧΙΑ 

     

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ: 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 2019 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Ενδ. 
Τιμή 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
24% 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 
ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 8 

ΜΕΤΡΩΝ 
15 ΤΕΜΑΧΙΑ 

     

2 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 50μ 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 
     

3 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΙΑΤΟ ΜΕΓΑΛΟ   

10δα 
20 ΠΑΚΕΤΑ 

     

4 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΤΗΡΑΚΙ ΤΟΥ 

ΝΕΡΟΥ 50δα 
4 ΠΑΚΕΤΑ 

     

5 
ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 

ΜΕΣΑΙΕΣ 60x80 
50 ΚΙΛΑ 

     

6 ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΛΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 5 ΤΕΜΑΧΙΑ 
     

7 
ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 

4λιτρων 
10 ΤΕΜΑΧΙΑ 

     

8 ΧΑΡΤΙ  ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ 800gr 40 ΤΕΜΑΧΙΑ 
     

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ: 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

 

Εκδότης:           

Ημερομηνία Έκδοσης:         

Προς το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  

οδός Σμύρνης 25   Τ.Κ. 35100, Πόλη Λαμία 

Εγγύηση  υπ’ αριθμόν               για ευρώ    

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε, ότι δια της παρούσης επιστολής εγγυώμεθα ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διεκδικήσεως μέχρι του ποσού 

των    ευρώ υπέρ της Εταιρείας   , οδός   , αριθμός    (ή σε 

περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1)    ,(2)  , κ.λπ. ατομικά για κάθε 

μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους 

ως μελών της ένωσης προμηθευτών), δια την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της 

  δια την παροχή προμήθειας ειδών για την κάλυψη των αναγκών των Παραρτημάτων 

του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Τ.,   με την υπ’ αριθμ.    Διακήρυξη.   

Η παρούσα εγγύηση 2% καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό 

απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της. 

          Η Εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης 

της διεκδικήσεως. 

          Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία 

από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σε 

τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

          Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

 Η παρούσα ισχύει μέχρι την    Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί, εφόσον 

ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Βεβαιούται υπεύθυνα, ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει 

καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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Υπόδειγμα Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότης:           

Ημερομηνία Έκδοσης:         

Προς το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  

οδός Σμύρνης 25, Τ.Κ. 35100, Πόλη Λαμία 

 

Εγγύηση  υπ’ αριθμόν      για ευρώ    

          Πληροφορηθήκαμε, ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιριών   , οδός  , 

αριθμός  , σαν ανάδοχος πρόκειται να συνάψει μαζί σας, την υπ’  αρ. 

…………..σύμβαση, που θα καλύπτει την ανάθεση   , συνολικής αξίας  , 

και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η Εταιρία ή Ένωση υποχρεούται να καταθέσει 

εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς 5% της συμβατικής αξίας της προμήθειας ειδών………. 

του ………………... Ποσού     

Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα    παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της 

Εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών  

1)  ,  

2)    ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 

υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών και εγγυάται 

προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλει σε σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν 

αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της 

απαίτησής σας, με απλή δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε 

όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωσή σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο 

στη εγγύηση αυτή. 

          Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

          Η παρούσα ισχύει μέχρι την     

          Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας 

πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

          Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο 

εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

                                                           (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

ΑΔΑ: 60ΕΠΟΞ8Ψ-ΨΧΚ



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

                 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η 

 

          Στη Λαμία  σήμερα την  ………… μεταξύ: 

Αφενός του κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που  εκπροσωπείται νόμιμα 

για την υπογραφή της παρούσας από την Πρόεδρο του ..……………………………………, 

και αφετέρου της Εταιρείας με την επωνυμία ………………………………….   και το διακριτικό 

τίτλο ………………………. με ΑΦΜ …………….. της Δ.Ο.Υ. …………………. (στο εξής καλούμενη 

«Ανάδοχο») που εδρεύει ……………… (οδός ………………………., Τ.Κ. ………….) και εκπροσωπείται 

νόμιμα για την πρώτη υπογραφή της παρούσας από τον/την………………………………., κάτοικο 

……………, οδός ……………, με ΑΔΤ …………….. 

Και αφού έλαβαν υπόψη, ότι: 

………………………… 

………………………………………… 

          Ήδη με την παρούσα ο πρώτος των συμβαλλομένων,  αναθέτει στη δεύτερη συμβαλλόμενη 

εταιρεία …………….(καλούμενη στο εξής «ο Ανάδοχος») και αυτή αναλαμβάνει την υπηρεσία 

…………………. που της κατακυρώθηκε, συμφωνήθηκε και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής : 

ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο της Σύμβασης 

          Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (…..) για 

την κάλυψη των αναγκών των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της διακήρυξης. 

          Τα ανωτέρω στο εξής θα καλούνται προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, 

τα οποία αναλυτικά περιγράφονται πιο πάνω , ποσότητα και τιμή μονάδος και σύμφωνα με την 

προσφορά του αναδόχου στην οποία αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές της προσφερόμενης 

υπηρεσίας  και η οποία προσφορά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 2ο: Αμοιβή – Τίμημα –  Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις 

          Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και 

ποσοτική παραλαβή κατά μήνα από την αρμόδια υπηρεσία του φορέα διεξαγωγής του διαγωνισμού 

με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά σε εύλογο χρονικό διάστημα από την προσκόμισή τους. Τα 

αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής ανά μήνα που πρέπει να προσκομίσει ο ανάδοχος είναι:  
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          α) Τιμολόγιο πώλησης των υπό προμήθεια ειδών   για παραλαβή του προηγούμενου μήνα.  

          β) Πρακτικό παραλαβής  ποιοτικά και ποσοτικά από τριμελή επιτροπή του Παραρτήματος         

         γ) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

          Κατά την πληρωμή του, θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 

2198/94 φόρος εισοδήματος 

          Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. 

Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους 

ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 

          Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον ανάδοχο.  

ΑΡΘΡΟ 3ο: Χρόνος, Τόπος και Τρόπος Παράδοσης και Παραλαβής  

     Η παροχή, ο χρόνος, ο τόπος καθώς και ο τρόπος παραλαβής, θα πραγματοποιείται  

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και με τους όρους της Τεχνικής προσφοράς του 

αναδόχου, τα οποία καθίστανται παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης. 

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ  

Η παραλαβή της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού που θα παραδίδεται στις 

αποθήκες των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, θα 

γίνεται από τριμελή επιτροπή, που θα εκδίδει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Τα ζητούμενα υλικά 

θα παραδίδονται το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την διαβίβαση της αντίστοιχης 

παραγγελίας του Παραρτήματος προς τον προμηθευτή. Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει 

να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του 

Αναδόχου.  

          Ο προμηθευτής φέρει την ευθύνη μέχρι της οριστικής παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών 

εκτός αν η φθορά ή καταστροφή προέλθει αποδεδειγμένα από υπαιτιότητα των εκπροσώπων ή 

υπαλλήλων των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

          Ρητώς συμφωνείται ότι στην περίπτωση κατά την οποία κατά το χρόνο παράδοσης έχει 

αποσυρθεί από την κυκλοφορία οποιοδήποτε μέρος της προμήθειας των ειδών καθαριότητας αυτό 

θα αντικαθίσταται από τον προμηθευτή με άλλο με ισοδύναμα ή βελτιωμένα χαρακτηριστικά. 

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες των Παραρτημάτων του 

Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κατόπιν παραγγελιών που θα 

διαβιβάζονται στον προμηθευτή μέσω του αρμοδίου Τμήματος.  

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα της προμήθειας κατά 30% λιγότερο της προκηρυχθείσας 

προμήθειας ή κατά 30% μεγαλύτερο της προκηρυχθείσας προμήθειας. 
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ΑΡΘΡΟ 4ο: Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Αναδόχου 

          Ο  Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα, ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται 

στην παρούσα σύμβαση και στα Παραρτήματα αυτής. 

 ΑΡΘΡΟ 5ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

          Για την άρτια, άριστη, πιστή και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ο Ανάδοχος με την 

υπογραφή της παρούσας κατέθεσε στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

την υπ’ αριθ. ……………….. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

………………………………….., η οποία καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% της συνολικής 

συμβατικής αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας που του κατακυρώθηκε χωρίς το Φ.Π.Α. 

με χρόνο ισχύος έως ……….. (ένα (01) έτος μετά την υπογραφή της σύμβασης), ήτοι 

ποσού ……………………………... αυτή θα επιστραφεί μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή της εν λόγω υπηρεσίας και ύστερα από την εκκαθάριση τυχών απαιτήσεων από τους δύο 

συμβαλλόμενους.  

ΑΡΘΡΟ 6ο: Εκχωρήσεις –Μεταβιβάσεις  

          Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την 

έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.  

ΑΡΘΡΟ 7ο: Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης –Έκπτωση Αναδόχου 

          Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης άρχεται από της υπογραφής της και λήγει μετά από 

διάστημα δώδεκα  (12) μηνών. 

          Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας δικαιούται να καταγγείλει τη 

σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

       α) Αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 

σύμβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε.  

       β) Αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης 

εντολές   του  Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε., 

       γ)  Αν ο Ανάδοχος κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης  ,τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/16 και ως εκ τούτο έπρεπε να αποκλειστεί 

από τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. 

       

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

          Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας διατηρεί το δικαίωμα να λύσει 

τη σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον Ανάδοχο σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η 

διαδικασία εκτέλεσης της προμήθειας – μετά από μηνιαία προειδοποίησή του – αν διαπιστώσει 

ότι δεν τηρούνται από μέρους του Αναδόχου οι όροι και οι προδιαγραφές που έχουν οριστεί ή ότι 

δεν τηρείται το χρονοδιάγραμμα παράδοσης. 
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          Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αναστέλλει την καταβολή 

οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις 

εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 

         Η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε 

υπαιτιότητα του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. ή σε ανώτερη βία.  

ΑΡΘΡΟ  8ο: Τίμημα –Τρόπος πληρωμής  

1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή κατά μήνα από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

2. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής 

του τιμολογίου  από τον ανάδοχο. 

3. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που 

προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

4. Η υποβολή του τιμολογίου προμήθειας  δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία εκάστης 

τμηματικής οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου 

πρωτοκόλλου.  

5. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Κέντρο 

Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Π.Δ. 1666/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2003/35) της 

29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» 

(Φ.Ε.Κ. Α΄ 138/5-6-2003) και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική 

αίτηση του αναδόχου.  

6. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται: α) Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την 

αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) Κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων.  

7. Κατά την πληρωμή του τιμήματος των ειδών παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 

του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος. 

8. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Κέντρο 

Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

9. Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης της υπηρεσίας βαρύνουν τον ανάδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 9ο: Τροποποίηση της Σύμβασης 

          Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. 

Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο 

εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε., αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με 

προφορική συμφωνία. 
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ΑΡΘΡΟ 10ο. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 

          Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

          Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την 

εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος 

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής 

πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου 

συμφέροντος. 

          Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα 

Ελληνικά Δικαστήρια. 

ΑΡΘΡΟ 11ο: Θέση της παρούσας Σύμβασης σε ισχύ 

          Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και θα ισχύει για διάστημα δώδεκα  (12) μηνών. 

 ΑΡΘΡΟ 12ο: Λοιποί Όροι 

          1.- Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται 

στην παρούσα σύμβαση.  

          2.- Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει από κοινού και εξ’ ολοκλήρου όλες τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις το ολόκληρων αλληλεγγύως και 

απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού 

υποχρεώσεων. Κατά τον τρόπο αυτό εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας, 

σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

 Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συνετάχθη το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα, και 

αφού διαβάσθηκαν και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους    τα δύο κατατέθηκαν στο Κέντρο 

Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος. 

                          

       ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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