
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                  
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ                                                                  ΛΑΜΙΑ  10-06-2021 
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ                                                  ΑΡ.ΠΡΩΣ.979 
 

ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ  
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

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

 

ΘΔΚΑ: «Ππλνπηηθόο δεκόζηνο δηαγσληζκόο γηα ηελ πξνκήζεηα εηδώλ 

θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ γηα ηα Ξαξαξηήκαηα ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ» 

ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ: Θέληξν Θνηλσληθήο Ξξόλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο 

ΔΗ∆ΝΠ: Ξξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ γηα ηα Ξαξαξηήκαηα ηνπ  

Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ   

CPV: 39830000-9 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ: 31.082,42 € Δπξψ ΣΩΟΗΠ ΦΞΑ / 39.028,74 € Δπξψ µε ΦΞΑ 6%, 

24%      

ΣΟΖΚΑΡΝ∆ΝΡΖΠΖ: Ξξνυπνινγηζµφο Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ ΘΑΔ: 1381  

ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΩΠΖΠ: ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν 

βάζεη ηηκήο ( Σακειφηεξε Ρηµή) ζε Δπξψ) 

 

 

ΑΞΝΦΑΠΖ Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ 

Έρνληαο ππφςε:  
Ρηο  δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ:  
 
1. Ρνπ Λ.4412/2016 ((ΦΔΘ Α’ 147/08-08-2016) «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ 
θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 4782/21 (ΦΔΘ Α’ 36/2021) ». 
 
2.Ρνπ Λ. 4250/2014 (ΦΔΘ Α’ 74/26-3-2014) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Θαηαξγήζεηο, 
Ππγρσλεχζεηο Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ θαη πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα – Ρξνπνπνίεζε 
Γηαηάμεσλ ηνπ Ξ.Γ. 318/1992 θαη ινηπέο ξπζκίζεηο». 
 
3. Ρνπ άξζξνπ 9 ηνπ Λ. 4109/2013 (ΔΘ 16/Α/23.1.2013) «Θαηάξγεζε θαη ζπγρψλεπζε 
ησλ Λ.Ξ.Γ.Γ. θαη ηνπ επξχηεξνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα».  
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4. Ρνπ Λ. 4155/2013 (ΦΔΘ Α’ 120/29.05.2013) «Δζληθφ Πχζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 
Ππκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 
 
5.Ρνπ Λ. 4152/2013 (ΦΔΘ Α’ 107/09.05.2013) «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ Λφκσλ 
4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013 θαη εηδηθφηεξα ηεο Ξαξαγξάθνπ Ε’: Ξξνζαξκνγή ηεο 
Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία 2011/7 ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», φπσο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 
 
6.Ρνπ Λ.4013/2011 (ΦΔΘ Α' 204/15.09.2011) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 
Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Λ. 3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) 
Ξξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
 
7.Ρνπ Ξ.Γ.80/2016 (ΦΔΘ Α’ 145/2016) «Ξεξί αλαιήςεσο ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο 
δηαηάθηεο». 
 
8.Ρνπ Λ. 3861/2010 (ΦΔΘ Α’ 112/13.07.2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 
απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Ξξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
 
9. Ρνπ Λ. 2690/1999 (ΦΔΘ Α’ 45/09.03.1999) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο 
θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 
 
10. Ρελ αξηζκ. πξση. νηθ. Γ1/49496/16036/20-11-2019 (ΦΔΘ 985/ΝΓΓ/21-11-  
2019).απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο, ζρεηηθά κε 
ην δηνξηζκφ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζην Θέληξν Θνηλσληθήο Ξξφλνηα Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο 
Διιάδαο. 
 
11. Ρελ  ππ. αξηζκ. 51956/1452/18-02-2021 απφθαζε ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο κε ηελ 

νπνία εγθξίζεθε ν Ξ/ 2021. 

 

12.Ρελ ππ. αξηζκ. 171/26-05-2021 αλάιεςε δέζκεπζε ηεο πεξεζίαο καο γηα πνζφ 

17.346,10 επξψ  γηα ην 2021.   

 

13.Ρελ εγγξαθή θαη δέζκεπζε ηνπ ππνιεηπφκελνπ  πνζνχ ησλ 21.682,64 επξψ ζηνλ 

 αληίζηνηρν ΘΑΔ1381  κε ηελ έγθξηζε ηνπ Ξ/ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022. 

 
14. Ρελ ππ. αξηζκ.11ε/04-06-2021 (Θέκα 2ν) απφθαζε ηνπ Γ.Π ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ « Ξεξί 
εγθξίζεσο  Ππλνπηηθνχ δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ θαη εππξεπηζκνχ 
θαζαξηφηεηαο  ησλ Ξαξαξηεκάησλ ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ. 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΚ9ΦΟΞ8Ψ-ΜΞ6



 

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ 
 

 

Α) Ππλνπηηθό δεκόζην  δηαγσληζµό µε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη µε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο ( 

Σακειφηεξε Ρηµή) ζε Δπξψ γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ ηνπ 

Ξαξαξηήκαηνο ΑΚΔΑ Φζηψηηδαο Ξξνυπνινγηζκνχ Γέθα νθηώ ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ  

πελήληα επηά επξώ θαη ηξηώλ ιεπηώλ (18.857,03)€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Φ.Ξ.Α.,  ηνπ  Ξαξαξηήκαηνο ΑΚΔΑ Δχβνηαο Ξξνυπνινγηζκνχ Γέθα ελλέα ρηιηάδσλ 

νθηαθνζίσλ είθνζη πέληε επξώ θαη ελελήληα ηεζζάξσλ ιεπηώλ  (19.825,94) € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α., θαη ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Ξξνζηαζίαο Ξαηδηνχ 

Φζηψηηδαο Ξξνυπνινγηζκνχ Ρξηαθνζίσλ ζαξάληα πέληε επξώ θαη εβδνκήληα επηά 

ιεπηώλ (345,77) € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α., γηα δψδεθα  (12) κήλεο, 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ Ρξηάληα ελλέα ρηιηάδσλ είθνζη νθηώ επξώ θαη 

εβδνκήληα ηεζζάξσλ ιεπηώλ (39.028,74) € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α.  

 

 

Β) Ρόπνο – Σξόλνο δηελέξγεηαο δηαγσληζµνύ  

 

ΡΝΞΝΠ 
ΞΝΒΝΙΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 
ΘΑΗ ΩΟΑ 
ΙΖΜΖΠ 

ΞΝΒΝΙΖΠ 
ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

ΡΝΞΝΠ 
ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 
ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ 

Θέληξν 
Θνηλσληθήο 
Ξξόλνηαο 
Ξεξηθέξεηαο 
Πηεξεάο 
Διιάδαο 
ΠΚΟΛΖΠ 25 
ΙΑΚΗΑ ΡΘ 
35100 

 
Ρξίηε 22  
Ηνπλίνπ  2021 
ΩΟΑ 14:30κ.κ.  

Θέληξν 
Θνηλσληθήο 
Ξξόλνηαο 
Ξεξηθέξεηαο 
Πηεξεάο 
Διιάδαο 
ΠΚΟΛΖΠ 25 
ΙΑΚΗΑ ΡΘ 
35132 

Ρεηάξηε 22 
Ηνπλίνπ  2021 
ΩΟΑ 09:00π.κ. 

 

Γ) Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζµφο αλέξρεηαη ζηηο (39.028,74) € επξψ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α 6%-24%. Ζ Ξξάμε ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηνλ 

πξνυπνινγηζµφ ηνπ  Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ  ΘΑΔ 1381 . 

 

∆) Ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζχµθσλα µε ηα φζα αλαγξάθνληαη ζηα ζπλεµµέλα 

παξαξηήκαηα, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην µέξνο απηήο:  
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ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ    Α 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ              
(ΡΩΛ ΞΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΗΓΩΛ) 

 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ    Β 

ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 
ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ    Γ 

ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΩΛ 
ΔΞΗΠΡΝΙΩΛ 

 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ    Γ 

ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ  ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ    Δ 

 

 Δ) Ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ Πκχξλεο 25   Ιακία ηελ 
Ρεηάξηε 23 Ηνπλίνπ  2021 ώξα 09:00π.κ. 
 Νη ελδηαθεξφκελνη γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηαγσληζµφ ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ επί 
απνδείμεη πξσηνθφιινπ ηελ πξνζθνξά ηνπο, απηνπξνζψπσο, ηαρπδξνκηθά ή µε courier έσο 
θαη ηε Ρξίηε 22  Ηνπλίνπ  2021 ώξα 14:30 µ.µ. Θαηάζεζε Ξξνζθνξψλ µεηά ηελ 
παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα είλαη εθπξφζεζµεο θαη επηζηξέθνληαη.  

 

ΠΡ) Ρν ηεχρνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζα δηαηίζεηαη ζε έληππε κνξθή απφ ην Θέληξν 
θαη ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Θ.Θ.Ξ. Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο 
Διιάδαο://kkppstereas.gr , ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ πξνγξάκκαηνο ΓΗΑΓΔΗΑ,  ζην 
δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΘΖΚΓΖΠ www.promitheus.gov.gr θαη ζε δχν ηνπηθέο εθεκεξίδεο. Νη 
δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο (αξρηθήο θαη ηπρφλ επαλαιεπηηθήο) ζα βαξχλνπλ 
ηνλ αλάδνρν πξνκεζεπηή ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3548/2007 (ΦΔΘ 
η.Α΄/68/2007) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

 

Γηεπθξηλίδεηαη, φηη απνηειεί επζχλε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ παξαιήπηε ε ελεκέξσζή ηνπ γηα 

ηπρφλ δηεπθξηλήζεηο. 

Θαλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο 

απαληήζεηο εθ κέξνπο νπνηνπδήπνηε ππαιιήινπ ή ζπκβνχινπ ή ζηειέρνπο δηνίθεζεο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

Γηα πιεξνθνξίεο θαη ηπρφλ δηεπθξηλήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, νη 

ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηα ηειέθσλα 2231351117 (Θαββαδίαο 

Ησάλλεο) . ιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ 09:00 π.κ. έσο θαη ηελ 14:00κ.κ.. 

                                                                    

                                                                  Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ 

  

                                                                     ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ Λ. ΓΟΑΘΑΘΖΠ 
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ΓΗΑΘΖΟΜΖ 1/2021 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α 

 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΩΛ ΞΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΗΓΩΛ 

 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗ∆ΝΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΗΓΩΛ 
ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ 

ΘΩ∆ΗΘΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΗ∆ΝΠ             (CPV) :39830000-9 

ΦΝΟΔΑΠ ΓΗΑ ΡΝΛ ΝΞΝΗΝ  
ΞΟΝΝΟΗΕΔΡΑΗ Ζ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ                                  

Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ  ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ 
ΡΝ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ 

ΔΗ∆ΝΠ ΠΚΒΑΠΖΠ           ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΑΓΑΘΩΛ    

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑ ∆ΑΞΑΛΖ 
(ΠΔ ΔΟΩ)ΚΔ Φ.Ξ.Α.          

         39.028,74€ 

Φ.Ξ.Α.                                                   6%-24% 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΝ 
ΒΑΟΛΔΗ 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΡΝ 
Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ ,                                                                        

ΘΑΔ: 1381 
 

ΣΟΝΛΝΠ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ∆ΗΑΟΘΔΗΑ ΔΟΓΝ ΓΩΓΔΘΑ (12) 
ΚΖΛΔΠ ΑΞΝ ΡΖΛ  

ΞΝΓΟΑΦΖ ΡΖΠ ΠΣΔΡΗΘΖΠ 
ΠΚΒΑΠΖΠ                                                                     

ΠΛΝΙΝ ΘΟΑΡΖΠΔΩΛ (ΔΞΗ %) ΘΟΑΡΖΠΖ ΔΛΗΑΗΑΠ 
ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΖΠ ΑΟΣΖΠ 

∆ΖΚΝΠΗΩΛ ΠΚΒΑΠΔΩΛ                                                                         
(Δ.Α.Α.∆Ζ.Π.0,06%,)  

                                                                          
ΡΔΙΝΠ ΣΑΟΡΝΠΖΚΝ 3% ΔΞΗ 

ΡΝ ΞΝΠΝ ΡΖΠ ΘΟΑΡΖΠΖΠ 
Δ.Α.Α.∆Ζ.Π 

                                                                       
ΝΓΑ ΣΑΟΡΝΠΖΚΝ 20%  

ΔΞΗ ΣΑΟΡΝΠΖΚΝ Δ.Α.Α.∆Ζ.Π                                                                           
.      
 

ΦΝΟΝΠ ΔΞΗ ΡΖΠ ΠΚΒΑΡΗΘΖΠ ΑΜΗΑΠ 
ΘΑ ΓΗΛΔΗ ΞΑΟΑΘΟΑΡΖΠΖ 
ΦΝΟΝ 4%- ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ 
ΑΓΑΘΩΛ (ΑΟΘΟΝ 24 
Λ.2198/1994 
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ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ  ∆ΗΑΓΩΛΗΠΚΝ 

Ζ Ξεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζε δχν (2) εκεξήζηεο εθεκεξίδεο κία (1) ηνπ  
Λνκνχ Δχβνηαο θαη κία (1) ηνπ Λ. Φζηψηηδαο  (βάζεη ηεο αξηζκ.13289/2015 Απφθαζεο ηνπ 
πνπξγνχ Δπηθξαηείαο (ΦΔΘ Β’ 1716/17.08.2015) «Θαζνξηζκφο εκεξήζησλ θαη 
εβδνκαδηαίσλ λνκαξρηαθψλ θαη ηνπηθψλ εθεκεξίδσλ πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 
θαηαρψξηζεο δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ» 
Ρα έμνδα δεκνζίεπζεο ησλ αλαθνηλώζεσλ ζηνλ Διιεληθό Ρύπν βαξύλνπλ ηνλ 
αλάδνρν βάζεη ηνπ Λ. 3548/2007. 
 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 

 Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζµφο ηεο δαπάλεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ Ρξηάληα ελλέα 

ρηιηάδσλ είθνζη νθηώ επξώ θαη εβδνκήληα ηεζζάξσλ ιεπηώλ (39.028,74) € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α.  (6%-24%) θαη ζα βαξχλεη ηνλ ηαθηηθφ 

πξνυπνινγηζµφ ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021,2022, Θ.Α.Δ. 1381. 

 

ΑΟΘΟΝ 1: ∆ΗΘΑΗΩΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΠΡΝ ∆ΗΑΓΩΛΗΠΚΝ  

∆ηθαίσµα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζµφ έρνπλ θπζηθά ή λνµηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζε:  

α. ζε θξάηνο – µέινο ηεο Έλσζεο, 

β. ζε θξάηνο – µέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνµηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.)  

γ. ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Π∆Π, ζηνλ βαζµφ πνπ ε ππφ 

αλάζεζε δεµφζηα ζχµβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο 

ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ µε ηελ Έλσζε πξνζαξηήκαηνο Η, ηεο σο άλσ ζπµθσλίαο θαζψο 

θαη Ππλεηαηξηζµνί.  

δ. ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εµπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ’ ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηµεξείο ή πνιπκεξείο ζπµθσλίεο µε ηελ Έλσζε ζε ζέµαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 

∆εµνζίσλ Ππµβάζεσλ.  

 

ΑΟΘΟΝ 2: ∆ΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ  

 

1. ∆ΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΠΡΝ ∆ΗΑΓΩΛΗΠΚΝ  

Νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζµφ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ, µαδί µε ηελ πξνζθνξά 

ηνπο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:  

(1) Γηαβηβαζηηθό Έγγξαθν πνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ζηνλ δηαγσληζµφ, ππνγεγξακκέλν 

απφ ηνλ λφµηµν εθπξφζσπν ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ, ην νπνίν θαηαηίζεηαη εθηφο ηνπ 

θπξίσο θαθέινπ πξνζθνξάο θαη µε αλαγξαθή ηεο δηάξθεηαο ηζρύνο πξνζθνξάο, γηα ηελ 

πξσηνθφιιεζή ηνπ.  

(2) πεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ λφµηµν εθπξφζσπν ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ, 

ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζµνχ γηα ηνλ νπνίν θαηαηίζεηαη ε 

πξνζθνξά.  
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(3) πεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ λφµηµν εθπξφζσπν ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ, 

ζηελ νπνία:  

            α) λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζµνχ ζηνλ νπνίν 

                  ζπµµεηέρνπλ.  

            β) λα δειψλεηαη φηη µέρξη θαη ηελ εµέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο  

                   ηνπο,  

 ∆ελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί µε αµεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα 

παξαθάησ αδηθήµαηα:  

 ζπκκεηνρή ζε εγθιεµαηηθή νξγάλσζε,  

 δσξνδνθία  

 απάηε,   

 Ρξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα µε 

ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο,   

 λνµηµνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνµεο δξαζηεξηόηεηεο ή 

ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, -  

 παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο µνξθέο εµπνξίαο αλζξώπσλ.  

Ζ ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ Νηθνλνµηθνχ Φνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο 

βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη µέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ Νηθνλνµηθνχ Φνξέα ή έρεη εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εδαθίνπ αθνξά ηδίσο:  

α) ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Ξ.Δ. θαη Ν.Δ., Δ.Δ., ηνπο δηαρεηξηζηέο απηψλ. 

β) ζηηο Ξεξηπηψζεηο Α.Δ., ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν θαζψο θαη φια ηα µέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ.  

• ∆ελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε µε 

ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχεη, ζχµθσλα µε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνµνζεζία.  

• ∆ελ έρεη αζεηήζεη ηηο ηζρχνπζεο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

18, ηνπ λ.4412/2016 (ΦΔΘ Α’ 147).  

• ∆ελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο ή δελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην 

ή δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή δελ έρεη αλαζηείιεη ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή δελ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζεο 

πξνθχπηνπζα απφ παξφµνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφµνπ.  

• ∆ελ έρεη ζπλάςεη ζπµθσλίεο µε άιινπο Νηθνλνκηθνχο Φνξείο µε ζηφρν ηεο ζηξέβισζε 

ηνπ αληαγσληζµνχ.  

• ∆ελ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 

ηνπ λ.4412/2016 (ΦΔΘ Α’147), ε νπνία δε µπνξεί λα ζεξαπεπηεί απνηειεζκαηηθά µε άιια 

ιηγφηεξν παξεµβαηηθά µέζα.  
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• ∆ελ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζµνχ απφ ηε πξφηεξε ζπκκεηνρή 

ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαηά ηε πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχµβαζεο θαηά 

ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ.4412/2016 (ΦΔΘ Α’147), ε νπνία δε µπνξεί λα ζεξαπεπηεί 

µε άιια, ιηγφηεξν παξεµβαηηθά µέζα.  

• ∆ελ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο 

απαίηεζεο πξνεγνχκελεο δεµφζηαο ζχµβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχµβαζεο µε αλαζέηνληα 

θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχµβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζµα ηε πξφσξε 

θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχµβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφµνηεο θπξψζεηο.  

• ∆ελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηε παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηε πιήξσζε 

ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ή έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζθνµίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξµνγή ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ 

λ.4412/2016 (ΦΔΘ Α’147).  

• ∆ελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη µε αζέµηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ 

απνθέξνπλ αζέµηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχµβαζεο ή λα παξάζρεη εμ 

αµέιεηαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζµφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε.  

• ∆ελ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγειµαηηθφ παξάπησµα, ην νπνίν ζέηεη ελ  

   αµθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ.  

• Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαη ζην ΓΔΚΖ.  

γ) λα αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφµηζε ησλ 

παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ.  

(4) Ρν ΦΔΘ ζπζηάζεσο ηεο Δηαηξείαο.  

(5) Ρν Θαηαζηαηηθό ηεο Δηαηξείαο, φπσο ηζρχεη µε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ζε αθξηβέο 

αληίγξαθν. (Πε πεξίπησζε αηνµηθήο επηρείξεζεο θαηαηίζεηαη ε βεβαίσζε έλαξμεο εξγαζηψλ 

θπζηθνχ πξνζψπνπ επηηεδεπκαηία απφ ηελ αξµφδηα ∆Ν).  

(6) Δγγύεζε ζπκκεηνρήο (επί πνηλή απνθιεηζκνύ) ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε 

πνζνζηφ 2% επί ηεο πξνυπνινγηδφκελεο αμίαο ηεο ζχµβαζεο εθηφο ΦΞΑ θαη θαηαηίζεηαη µε 

ηνλ θάθειν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο 

πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχµθσλα µε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 1α ηνπ αξ. 72 ηνπ Λ. 

4412/2016 θαη ιαµβάλεηαη απφ νπνηνδήπνηε Ξηζησηηθφ Ίδξπµα ηεο ρψξαο ή µε Γξακκάηην 

Ππζηάζεσο Ξαξαθαηαζήθεο ηνπ Ραµείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θα ∆αλείσλ.  

(7) Δθφζνλ νη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζπµµεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζµφ µε αληηπξφζσπφ ηνπο, 

ππνβάιινπλ µαδί µε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο. 

 

2.1 ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ  

 Κε ηελ πξνζθνξά ηνπο νη δηαγσληδφκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ εηδηθφ ηεχρνο 

ηερληθήο πεξηγξαθήο (ππνθάθεινο «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ»), ζην νπνίν ζα 

δίδεηαη ζαθήο πεξηγξαθή γηα ην πξνζθεξφκελν είδνο, εηθνλνγξαθεκέλα έληππα 

ηερληθψλ ζηνηρείσλ, πηζηνπνηήζεηο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηφζν ηνπ θαηαζθεπαζηή - 
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παξαγσγνχ φζν θαη ηνπ πξνκεζεπηή αλ πξφθεηηαη γηα δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο, 

εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη, βεβαηψζεηο, θπιιάδηα θαη 

ππεύζπλε δήισζε γηα ηε ζπκκόξθσζε ή απόθιηζε ζε ζρέζε κε ηηο 

αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. Ρα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα 

πξέπεη: α) λα είλαη επψλπκα πξντφληα, κε αλαγξαθφκελε ηελ επσλπκία ηνπ 

θαηαζθεπαζηή επί ηεο ζπζθεπαζίαο, β) λα είλαη εγθεθξηκέλα απφ ηνλ Δζληθφ 

Νξγαληζκφ Φαξκάθσλ (αθνξά ηα απνιπκαληηθά), γ) ηα απνξξππαληηθά πνπ 

ηαμηλνκνχληαη σο επηθίλδπλα βάζεη ησλ επηπηψζεσλ ηνπο ζηελ πγεία ή ησλ θπζηθψλ 

ηνπο επηπηψζεσλ λα είλαη θαηαρσξεκέλα ζην Δζληθφ Κεηξψν Σεκηθψλ Ξξντφλησλ 

(ΔΚΣΞ) θαη δ) ηα πξντφληα πνπ θέξνπλ εκεξνκελία ιήμεσο ζα πξέπεη λα ιήγνπλ 

κεηά ηελ 30/6/2018 (αθνξά ηα απνιπκαληηθά). 

 πεύζπλε δήισζε ηνπ Λ.1599/1986 ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη: φια ηα 

πξνζθεξφκελα είδε ηεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ Διιεληθή θαη 

Δπξσπατθή λνκνζεζία . 

 πνηα πξνζθνξά δελ ζπλνδεχεηαη απφ ην ηεχρνο απηφ ή ππάξρνπλ ζ’ απηφ αζαθείο 
ή  ειιηπείο ηερληθέο πεξηγξαθέο, απνξξίπηεηαη.  
 

 2.2 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ  

 Ρα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη επί πνηλή απνξξίςεσο ζε 
ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε: « 
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ» πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ 
δηαγσληδφκελνπ ζε δχν αληίγξαθα ( πξσηφηππν & αληίγξαθν). 

 Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα είλαη ζε επξψ. Ξξνζθνξά ζε άιια λνκίζκαηα ή κε ξήηξα , 
ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 Ξξνζθνξέο πνπ είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε ή κε 
ζχκθσλεο κε ηνπο νπζηψδεηο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο , απνξξίπηνληαη σο 
απαξάδεθηεο. 

 Ξξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηηκήο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.   
 

 
 

 ΑΟΘΟΝ 3: ΡΗΚΔΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ – ΛΝΚΗΠΚΑ  

1.Ζ ηηκή ζα πξέπεη λα δνζεί ζε Δπξψ (€) θαη ζα πεξηιακβάλεη ηελ αμία ησλ ππφ πξνκήζεηα 

εηδψλ , ηηο δαπάλεο κεηαθνξάο  θαη θνξηνεθθφξησζεο ηνπο, κέρξη θαη ηνλ ηφπν παξάδνζήο 

ηνπ. Δπίζεο ζα αλαθέξεηαη ην πνζνζηφ ΦΞΑ επί ηνηο % ζην νπνίν ππάγνληαη ηα 

πξνκεζεπφκελα είδε. Πηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη θαη φιεο ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο 

πνπ επηβαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζα απνδνζνχλ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ 

Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ . Κε ηελ πξνζθνξά, ε ηηµή γηα ηελ δαπάλε πξνκήζεηαο εηδψλ θαζαξηφηεηαο 

ησλ Ξαξαξηεκάησλ ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ, δίλεηαη γηα ην ζύλνιν ησλ εηδώλ ή γηα ην 

ζύλνιν ησλ εηδώλ ηνπ θάζε Ξαξαηήκαηνο ρσξηζηά θαη γηα ρξνληθό δηάζηεµα 

δώδεθα (12)  µελψλ ζε Δπξψ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχµβαζεο θαη αλαγξάθεηαη 

ζην «πφδεηγκα Νηθνλνµηθήο Ξξνζθνξάο» ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Γ’. 

ΑΔΑ: ΩΚ9ΦΟΞ8Ψ-ΜΞ6



2.Γηα ηελ αλάιπζε ησλ ηηµψλ ηεο Ξξνζθνξάο ηνπο νη πξνζθέξνληεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

ζπκπιεξψζνπλ ηνλ «ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΛΑΙΠΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ», πνπ 

επηζπλάπηεηαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ’ ηεο παξνχζαο.  

3.Ξξνζθνξά πνπ πεξηέρεη ηηµή ζε ζπλάιιαγµα ή µε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε.  

4.Ξξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

5. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη µε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηµή, ε 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο 

∆ηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζµνχ. 

 
 
 

ΑΟΘΟΝ 4: ΔΛΑΙΙΑΘΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΝΟΔΠ – ΑΛΡΗΞΟΝΠΦΝΟΔΠ 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαη αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. Δάλ ηπρφλ ππνβιεζνχλ 

ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, δελ ιακβάλνληαη ππφςε. Ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο πνπ ζα 

ππνβάιιεη ηέηνηεο θχζεο πξνηάζεηο , δελ δηθαηνχηαη ζε θακηά πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί 

ή λα επηθαιεζηεί ιφγνπο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ.    

 

ΑΟΘΟΝ 5: ΗΠΣΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

1. Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα εθαηόλ νγδόληα (180) 

εκεξνινγηαθέο µέξεο απφ ηελ επνµέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ.  

2. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο µπνξεί λα παξαηείλεηαη εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ πεξεζία πξηλ 

απφ ηελ ιήμε ηεο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεµα ίζν µε εθαηφλ νγδφληα (180) 

εκεξνινγηαθέο µέξεο. Κεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλσηάηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο 

ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζµαηα ηνπ δηαγσληζµνχ ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, 

εθηφο εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ 

δηαγσληζµνχ εμππεξεηεί ην δεµφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζµφ 

µπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ 

ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξνπ αλσηάηνπ νξίνπ, παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε φρη. Πηελ 

ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζµνχ ζπλερίδεηαη µε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο 

πξνζθνξέο ηνπο.  

3. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηε δηαθήξπμε, 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θαη απνξξίπηεηαη.  

 

 

ΑΟΘΟΝ 6: ΣΟΝΛΝΠ & ΡΟΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

Νη ελδηαθεξφκελνη επί πνηλή απφξξηςεο φισλ ησλ πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ κέξνο ζην 

δηαγσληζκό κε κία κόλν πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν ησλ εηδώλ ηνπ δηαγσληζκνύ  ή 

γηα ην ζύλνιν ησλ εηδώλ θάζε Ξαξαξηήκαηνο ρσξηζηά.  

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δε γίλνληαη απνδεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. 
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Νη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη ζε 

απηφλ ηνλ θπξίσο θάθειν ζα πεξηέρνληαη ηξεηο μερσξηζηνί θάθεινη:  

•έλαο ππν-θάθεινο ησλ ∆ηθαηνινγεηηθώλ Ππκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζµό  

• έλαο ππν-θάθεινο ηεο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο θαη  

• έλαο ππν-θάθεινο ηεο Νηθνλνµηθήο Ξξνζθνξάο( Πηνλ ππνθάθειν δύν 

μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηελ έλδεημε πξσηόηππε νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά & αληίγξαθν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο)   

 Πε όινπο ηνπο θαθέινπο (ζηνλ θπξίσο θάθειν θαη ζηνπο ηξεηο ππν-θαθέινπο) 

ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ Ξξνζθέξνληα 

(ΔΞΩΛΚΗΑ, ∆ΗΔΘΛΠΖ θιπ. ∆ΗΑΓΩΛΗΕΝΚΔΛΝ), ν αξηζµόο ηεο δηαθήξπμεο, ε 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνύ θαη λα αλαγξάθεη επθξηλώο ηηο 

ελδείμεηο 

 

 

ΞΟΝΠΦΝΟΑ: 

ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΓΖΚΝΠΗΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ  ΡΖΛ  «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ 
ΔΗΓΩΛ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ ΘΑΗ ΔΞΟΔΞΗΠΚΝ ΡΩΛ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΩΛ 
ΡΝ ΘΔΛΡΟΝ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖΠ ΞΟΝΛΝΗΑΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΠΡΔΟΔΑΠ 
ΔΙΙΑΓΑΠ   

ΑΟΗΘΚΝΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ 1/2021 

Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ. ΠΚΟΛΖΠ 25 ΙΑΚΗΑ ΡΘ 35132                                            

 

 

 

Νη πξνζθνξέο ζα παξαιακβάλνληαη επί απνδείμεη πξσηνθφιινπ, µε ηελ απαξαίηεηε 
πξνυπφζεζε φηη ζα πεξηέξρνληαη ζε απηήλ µέρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε εµέξα δηελέξγεηαο 
ηνπ δηαγσληζµνχ, µε επζχλε ηνπ Ξξνζθέξνληα. Νη ελδηαθεξφκελνη γηα λα ζπκκεηάζρνπλ 
ζηνλ δηαγσληζµφ ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο µέρξη θαη ηε Ρξίηε 22  
Ηνπλίνπ  2021 ώξα 14:30 µ.µ .Ξξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη µεηά ηελ παξαπάλσ 
εκεξνκελία θαη ψξα ζεσξνχληαη εθπξφζεζµεο θαη επηζηξέθνληαη. Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο 
ησλ πξνζθνξψλ θαη ∆ηελέξγεηαο ηνπ ∆ηαγσληζµνχ δελ αλαιακβάλεη θαµία επζχλε γηα ηπρφλ 
θαζπζηέξεζε ζηελ άθημε ησλ Ξξνζθνξψλ, απφ νπνηαδήπνηε αηηία, πνπ απνζηέιινληαη µε 
ηνλ σο άλσ ηξφπν. Νη Ξξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ είηε µεηά ηελ θαζνξηζκέλε 
εκεξνκελία, είηε δελ έθζαζαλ έγθαηξα ζην Ρµήµα Γξακκαηείαο, ζα επηζηξέθνληαη ζηνπο 
Ξξνζθέξνληεο ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ. Αλαληηζηνηρία µεηαμχ ηερληθήο πξνζθνξάο θαη 
νηθνλνµηθήο πξνζθνξάο απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. Νη πξνζθνξέο δελ 
πξέπεη λα θέξνπλ μέζµαηα, ζβεζίκαηα, δηνξζψζεηο ή πξνζζήθεο. Δάλ δελ πξνθχπηεη µε 
ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηµή ή δελ δίλεηαη εληαία, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ξξνζθνξέο 
πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ∆ηαγσληζµνχ, ζα είλαη ειιηπείο, ππφ αίξεζε, ή ζα 
ζπλδπάδνληαη µε πξνυπνζέζεηο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. 
 

 

ΑΟΘΟΝ 7: ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ – ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΩΛ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

Α) ∆ηαδηθαζία απνζθξάγηζεο – Αλάδεημε Κεηνδόηε 
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Νη πξνζθνξέο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, πνπ ππνβιήζεθαλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ ζα 

παξαδνζνχλ ζηελ Δπηηξνπή ∆ηαγσληζµνχ, ηελ εµέξα θαη ψξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζµνχ 

πνπ νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε. Θαηά ηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, νη ζπκκεηέρνληεο δχλαληαη λα παξίζηαληαη ζηνλ δηαγσληζµφ. Πηε πεξίπησζε 

απηή νη πξνκεζεπηέο ή νη αληηπξφζσπνη απηψλ πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη µε ην δειηίν 

αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεµφζηα ελψπηνλ 

ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ. Ζ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζµνχ πξνβαίλεη ζηελ 

έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο, ήηνη ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα 

πνπ νξίδεηαη ζηελ δηαθήξπμε.  

 

Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη µε ηε παξαθάησ δηαδηθαζία: 

1ν ΠΡΑ∆ΗΝ: Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, νη νπνίνη κνλνγξάθνληαη απφ 

ηελ επηηξνπή θαζψο θαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, αλά 

θχιιν. Δπίζεο, κνλνγξάθεηαη απφ ηελ επηηξνπή ν θάθεινο ηεο νηθνλνµηθήο πξνζθνξάο. Ζ 

επηηξνπή ηνπ δηαγσληζµνχ ζα δηελεξγήζεη έιεγρν γηα ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο θαη ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. Νη ζπκκεηέρνληεο ησλ νπνίσλ νη θάθεινη είλαη 

πιήξεηο ζχµθσλα µε ηελ παξνχζα δηαθήξπμε πξνθξίλνληαη ζην 2ν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο 

(απνζθξάγηζε ηεο νηθνλνµηθήο πξνζθνξάο). Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο 

θαηά ην πξνεγνχκελν ζηάδην νη θάθεινη ηεο νηθνλνµηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη, 

αιιά επηζηξέθνληαη. 

 2ν ΠΡΑ∆ΗΝ: Απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο ηεο νηθνλνµηθήο πξνζθνξάο θαη ε επηηξνπή ηνπ 

δηαγσληζµνχ θαηαρσξεί ζε έγγξαθν – πξαθηηθφ ηα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Ρν πξαθηηθφ απηφ ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη φια ηα ζηνηρεία 

(δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ηερληθή θαη νηθνλνµηθή πξνζθνξά) ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηνλ 

δηαγσληζµφ (πξνθξηλφκελσλ θαη απνξξηπηέσλ) δηαβηβάδεηαη ζην Γ.Π ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ γηα ηε 

ιήςε απφθαζεο αλάδεημεο ηνπ αλαδφρνπ, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε. 

Κεηνδφηεο ζα αλαδεηρζεί ν ζπκκεηέρσλ πνπ ζα πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ηηµή ζε 

επξώ ρσξίο Φ.Ξ.Α.  

 

 

ΑΟΘΟΝ 8: ΘΑΡΑΘΟΩΠΖ 

 

1. Πηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν ζα γίλεη θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζµνχ, απνζηέιιεηαη 

ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην είδνο, ηελ πνζφηεηα, ηελ ηηµή, ηνλ 

θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη νη ππεξεζίεο, ηε ζπµθσλία ηεο θαηαθχξσζεο ή ηεο 

αλάζεζεο µε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηπρφλ απνδεθηέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ φξσλ 

ηνπο.  

2. Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα 

γίλεη ε θαηαθχξσζε (πξνζσξηλφο αλάδνρνο), απηφο ζα θιεζεί λα ππνβάιεη ζε 

ζθξαγηζκέλν θάθειν, εληόο πξνζεζµίαο δέθα (10) εµεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηόλ, (άξζξν 103 ηνπ Λ. 4412, ΦΔΘ 147 Α’) 
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µε βεβαίσζε παξαιαβήο, ηα δηθαηνινγεηηθά-έγγξαθα (∆ηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο) πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε παξνχζα δηαθήξπμε.  

3. Δάλ ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηελ 

ζχµβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, µε απφθαζε ηνπ αξµφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα 

νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξµφδηνπ νξγάλνπ.  

Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ 

δειψζεθαλ (ζχµθσλα µε ην άξζξν 79 ηνπ Λ. 4412/ΦΔΘ Α΄147) είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ν 

πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη (µε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ 

Λ.4412 /ΦΔΘ147 Α’) ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ αµέζσο επφκελε πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνµηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο 

φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ∆ηαθήξπμεο, ρσξίο λα ιαµβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά 

ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε 

αιεζή ή αθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο µαηαηψλεηαη.  

Αλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιιεη ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεµα ηα 

απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, θεξχζζεηαη 

έθπησηνο θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ 

(ζχµθσλα µε ην άξζξν 72 ηνπ Λ. 4412/ΦΔΘ Α΄147) θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 

πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ αµέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνµηθή άπνςε 

πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο 

∆ηαθήξπμεο, ρσξίο λα ιαµβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ 

απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ 

ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία µαηαηψλεηαη. 

 

 

ΑΟΘΟΝ 9. ∆ΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΘΑΡΑΘΟΩΠΖΠ ΡΝ ∆ΗΑΓΩΛΗΠΚΝ  

 

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε, εληόο πξνζεζµίαο δέθα (10) εµεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηόλ από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, (Άξζξν 103 

ηνπ Λ. 4412, ΦΔΘ 147 Α’/08-08-2016,) µε βεβαίσζε παξαιαβήο, νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε 

ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα αθφινπζα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη 

θαη ειέγρνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα ∆ηαθήξπμε. 

Α. Έιιελεο (Φπζηθά θαη Λνµηθά Ξξόζσπα):  

(1) Απφζπαζµα πνηληθνχ µεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηµήλνπ πξηλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ 

θαηαδηθαζηεί µε αµεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα:  

 ζπκκεηνρή ζε εγθιεµαηηθή νξγάλσζε,  

  δσξνδνθία,  

  απάηε,  

 Ρξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα µε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο,  
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  λνµηµνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνµεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε 

ηεο ηξνκνθξαηίαο,  

  παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο µνξθέο εµπνξίαο αλζξώπσλ. 

 Ζ ππνρξέσζε πξνζθφµηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά:  

α) ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Ξ.Δ. θαη Ν.Δ., Δ.Δ., Η.Θ.Δ ηνπο δηαρεηξηζηέο,  

β) ζηηο Ξεξηπηψζεηο Α.Δ., ηνλ δηεπζύλνληα ζύκβνπιν θαζώο θαη όια ηα µέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ.  

(2) Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο αξµφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

εμαµήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή 

δελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή δελ έρεη 

ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή δελ έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή δελ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζεο πξνθχπηνπζα 

απφ παξφµνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφµνπ.  

(3) Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξµφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήµεξνη σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη 

επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο.  

(4) Ξηζηνπνηεηηθφ/Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ µε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη 

αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγειµά ηνπο, θαηά ηελ εµέξα δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζµνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξαµέλνπλ εγγεγξακκέλνη µέρξη ηεο 

επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  

Β. Αιινδαπνί (Φπζηθά θαη Λνµηθά Ξξόζσπα): 

(1) Απόζπαζµα πνηληθνύ µεηξώνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηµήλνπ πξηλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ 

θαηαδηθαζηεί µε αµεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα: 

 δσξνδνθία, 

 απάηε, - 

 Ρξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα µε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο, 

 λνµηµνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνµεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε 

ηεο ηξνκνθξαηίαο,  

 παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο µνξθέο εµπνξίαο αλζξώπσλ  

 

ή ειιείςεη απηνχ, άιινπ ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξµφδηα δηθαζηηθή ή 

δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο – µέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ Νηθνλνµηθφο Φνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη 

απηέο νη πξνυπνζέζεηο.  

Ζ ππνρξέσζε πξνζθφµηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά  

α) ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Ξ.Δ. θαη Ν.Δ., Δ.Δ., ηνπο δηαρεηξηζηέο,  

β) ζηηο Ξεξηπηψζεηο Α.Δ., ηνλ δηεπζύλνληα ζύκβνπιν θαζώο θαη όια ηα µέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ.  
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(2) Ξηζηνπνηεηηθό ηεο αξµόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εμαµήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο ή δελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην 

ή δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή δελ έρεη αλαζηείιεη ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή δελ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζεο 

πξνθχπηνπζα απφ παξφµνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφµνπ.  

(3) Ξηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από αξµόδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν 

λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήµεξνη σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη 

επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. Αλ ην θξάηνο – µέινο ή ε ελ 

ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή φπνπ ην έγγξαθν ή ην 

πηζηνπνηεηηθφ απηφ δε θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 

(1), (2) θαη (3) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά λα αληηθαζίζηαληαη 

απφ έλνξθε βεβαίσζε ή ζηα θξάηε µέιε ή ζηηο ρψξεο πνπ δε πξνβιέπεηαη έλνξθε 

βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ελψπησλ αξµφδηαο δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξµφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εµπνξηθνχ νξγαληζκνχ 

ηνπ θξάηνπο µέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 

Νηθνλνµηθφο Φνξέαο.  

(4) Ξηζηνπνηεηηθό/Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ηεο αξµφδηαο αξρήο ηεο 

ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο), µε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ 

θαη ην εηδηθφ επάγγειµά ηνπο, θαηά ηελ εµέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ, θαη αθεηέξνπ 

φηη εμαθνινπζνχλ λα παξαµέλνπλ εγγεγξακκέλνη µέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο.  

 

Γ. Νη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά:  

πνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνµηθφ θνξέα πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε, ζχµθσλα µε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 19 ηνπ λ.4412/2016 (ΦΔΘ 

Α’147). Δάλ ζε θάπνηα Σψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα 

παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο 

πεξηπηψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά απφ έλνξθε 

βεβαίσζε ηνπ νηθνλνµηθνχ θνξέα πξνο ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Δάλ ζηε ρψξα απηή 

δελ πξνβιέπεηαη νχηε έλνξθε βεβαίσζε, δχλαηαη απηή λα αληηθαηαζηαζεί µε ππεχζπλε 

δήισζε ελψπηνλ αξµφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο, 

ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνµηθφο θνξέαο.  
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ΑΟΘΟΝ 10 : ΠΚΒΑΠΖ  

Ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν θαηαθπξώζεθε ή αλαηέζεθε ε παξνρή ππεξεζίαο, 

ππνρξεώλεηαη λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζύµβαζε εληόο δέθα (10) εµεξώλ από 

ηελ εκεξνκελία έγγξαθεο εηδνπνίεζήο ηνπ από ηελ ππεξεζία, πξνζθνκίδνληαο 

ηαπηόρξνλα θαη ηελ πξνβιεπόκελε εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο, ε νπνία αλέξρεηαη 

ζε πνζνζηό 4% επί ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ηεο ζύµβαζεο ρσξίο Φ.Ξ.Α. Ζ Πχµβαζε, 

πνπ πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξψο φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πινπνίεζε 

ηεο ππεξεζίαο, θαζψο θαη ηα δηθαηψµαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιιφκελσλ µεξψλ, 

θαηαξηίδεηαη µε βάζε ηελ θαηαθχξσζε, ηελ πξνζθνξά θαη ηελ ∆ηαθήξπμε. Ζ ζχµβαζε ζα 

θαηαξηηζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζα δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ ∆ίθαην θαη δελ µπνξεί λα 

πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζεο.  

Ζ ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο πξνκήζεηαο θαηά 30% ιηγφηεξν ηεο πξνθεξπρζείζαο 

πξνκήζεηαο ή θαηά 30% κεγαιχηεξν ηεο πξνθεξπρζείζαο πξνκήζεηαο. 

 

ΑΟΘΟΝ 12 : ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο θαη απφ ηα δχν 

ζπκβαιιφκελα κέξε θαη ζα ηζρχεη γηα δηάζηεκα δψδεθα  (12) κελψλ.  

 

ΑΟΘΟΝ 13  : ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ 

Ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ λ.4412/2016 (Α’147) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

Λ. 4782/21 (ΦΔΘ Α’ 36/2021) , ζχµθσλα µε ην νπνίν:  

1. Γηα δεµφζηεο ζπµβάζεηο µε εθηηκψκελε αμία θάησ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ 

(ρσξίο Φ.Ξ.Α.), ζε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία 

άζθεζεο ηεο είλαη πέληε (5) εµέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφµελεο πξάμεο ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν νηθνλνµηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο 

πξφζθιεζεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη µέρξη πέληε (5) εµέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ.  

2. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχµθσλα 

µε ηα νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221, εληφο πξνζεζµίαο δέθα (10) εµεξψλ, µεηά ηελ 

άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθµαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο 

άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, µε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ 

ππέξ ηνπ ∆εµνζίνπ πνζνχ ίζνπ µε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο 

ζχµβαζεο. Ρν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεµφζην έζνδν. Ρν παξάβνιν επηζηξέθεηαη µε 

πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ 

φξγαλν.  

 

 

ΑΟΘΟΝ 14: ∆ΗΘΑΗΩΚΑ ΚΑΡΑΗΩΠΖΠ 

 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή µε εδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, µεηά απφ απφθαζε ηεο 

Νηθνλνµηθήο Δπηηξνπήο µαηαηψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεµφζηαο ζχµβαζεο:  

ΑΔΑ: ΩΚ9ΦΟΞ8Ψ-ΜΞ6



1) εθφζνλ ε δηαδηθαζία απέβε άγνλε είηε ιφγσ µε ππνβνιήο πξνζθνξάο είηε ιφγσ 

απφξξηςεο φισλ ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ή απνθιεηζκνχ φισλ ησλ πξνζθεξφλησλ ή 

ζπκκεηερφλησλ, ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016 θαη ηα έγγξαθα ηεο ζχµβαζεο 

ή ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Λ. 

4412/2016. Καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεµφζηαο ζχµβαζεο µπνξεί λα ιάβεη ρψξα 

µε εηδηθψο αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, µεηά απφ γλψµε ηνπ αξµφδηνπ 

νξγάλνπ θαη ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  

2.α) ιφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο.  

2.β)αλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη µε ηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο άιιαμαλ νπζησδψο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηµέλνπ δελ 

ελδηαθέξεη πιένλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην 

ππφ αλάζεζε αληηθείκελν.  

2.γ) αλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ είλαη δπλαηή ε θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζχµβαζεο.  

2.δ) αλ ε επηιεγείζα πξνζθνξά θξηζεί σο µε ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνµηθή άπνςε. 

2.ε) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ λ.4412/2016.  

2.ζη) γηα άιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Αλ δηαπηζησζνχλ 

ζθάιµαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ε 

αλαζέηνπζα αξρή µπνξεί, µεηά απφ γλψµε ηνπ αξµφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη 

µεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζµά ηεο ή λα 

απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεµείν πνπ εµθηινρψξεζε ην ζθάιµα ή ε 

παξάιεηςε. Ωο εθ ηνχηνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα εηζεγεζεί ζηελ 

Νηθνλνµηθή Δπηηξνπή ηελ επαλάιεςε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο µε ηνπο ίδηνπο ή 

ηξνπνπνηεκέλνπο φξνπο πξνθεηκέλνπ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ. 

 

 

 

  ΑΟΘΟΝ 15:  ΞΑΟΑΓΝΠΖ – ΞΑΟΑΙΑΒΖ  

Ζ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ πνπ ζα παξαδίδεηαη ζηηο 

απνζήθεο ησλ Ξαξαξηεκάησλ ηνπ Θέληξνπ Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο 

Διιάδαο, ζα γίλεηαη απφ ηξηκειή επηηξνπή, πνπ ζα εθδίδεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο. 

Ρα δεηνχκελα πιηθά ζα παξαδίδνληαη ην αξγφηεξν κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ 

δηαβίβαζε ηεο αληίζηνηρεο παξαγγειίαο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο πξνο ηνλ πξνκεζεπηή. Ζ 

παξάδνζε ησλ πιηθψλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη απνιχησο θαηάιιεια γηα ηελ ρξήζε πνπ 

πξννξίδνληαη, ζα γίλεηαη κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ.  

          Ν πξνκεζεπηήο θέξεη ηελ επζχλε κέρξη ηεο νξηζηηθήο παξάδνζεο ησλ ππφ 

πξνκήζεηα πιηθψλ εθηφο αλ ε θζνξά ή θαηαζηξνθή πξνέιζεη απνδεδεηγκέλα απφ 

ππαηηηφηεηα ησλ εθπξνζψπσλ ή ππαιιήισλ ησλ Ξαξαξηεκάησλ ηνπ Θέληξνπ Θνηλσληθήο 

Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο. 

          Οεηψο ζπκθσλείηαη φηη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θαηά ην ρξφλν παξάδνζεο 

έρεη απνζπξζεί απφ ηελ θπθινθνξία νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο πξνκήζεηαο ησλ εηδψλ 
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θαζαξηφηεηαο απηφ ζα αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή κε άιιν κε ηζνδχλακα ή 

βειηησκέλα ραξαθηεξηζηηθά. 

Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ Ξαξαξηεκάησλ 

ηνπ Θέληξνπ Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο, θαηφπηλ παξαγγειηψλ πνπ 

ζα δηαβηβάδνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή κέζσ ηνπ αξκνδίνπ Ρκήκαηνο.  

 

 

  ΑΟΘΟΝ 16: ΡΟΝΞΝΠ & ΣΟΝΛΝΠ ΞΙΖΟΩΚΖΠ 

1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη 

πνζνηηθή παξαιαβή θαηά κήλα απφ ην Θέληξν Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο 

Διιάδαο.  

2. Σξφλνο εμφθιεζεο: Δληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο 

ππνβνιήο ηνπ ηηκνινγίνπ  απφ ηνλ αλάδνρν. 

3. Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

4. Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πξνκήζεηαο  δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

εθάζηεο ηκεκαηηθήο νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, θαη ηελ έθδνζε ηνπ 

αληίζηνηρνπ πξσηνθφιινπ.  

5. Πε πεξίπησζε πνπ ε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ γίλεη κεηά ηελ πην πάλσ πξνζεζκία, ην 

Θέληξν Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο θαζίζηαηαη ππεξήκεξν, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 1666/2003 «Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο 

ζηελ νδεγία 2003/35) ηεο 29-6-2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ 

πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» (Φ.Δ.Θ. Α΄ 138/5-6-2003) θαη ην νθεηιφκελν πνζφ 

θαηαβάιιεηαη έληνθα, εθφζνλ ππνβιεζεί ζρεηηθή αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ.  

6. Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη: α) Θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ 

ηελ απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ 

Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ θαη κέρξη ηε ζεψξεζε απηνχ, β) Θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ 

δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ.  

7. Θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδψλ παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην 

άξζξν 24 ηνπ Λ. 2198/1994 θφξνο εηζνδήκαηνο. 

8. Ν Φφξνο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Ξ.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Θέληξν 

Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο. 

9. Ρα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο ηεο ππεξεζίαο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 
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ΑΟΘΟΝ 17ν: ΙΠΖ – ΘΑΡΑΓΓΔΙΗΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ –ΈΘΞΡΩΠΖ  ΑΛΑΓΝΣΝ 

          Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο άξρεηαη απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο θαη ιήγεη κεηά απφ 

δηάζηεκα δψδεθα  (12) κελψλ. 

          Ρν Θέληξν Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο δηθαηνχηαη λα 

θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε ζε θάζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ απηήο θαη θπξίσο ζηηο 

αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

       α) Αλ ν Αλάδνρνο δελ εθπιεξψλεη πξνζεθφλησο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ 

απφ ηε ζχκβαζε, παξά ηηο πξνο ηνχην νριήζεηο ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ.  

       β) Αλ ν Αλάδνρνο δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ζχκθσλεο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

ζχκβαζεο εληνιέο   ηνπ  Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ., 

       γ)  Αλ ν Αλάδνρνο θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο  ,ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο 

θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ Λ.4412/16 θαη σο εθ ηνχην έπξεπε λα 

απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

ΔΘΞΡΩΠΖ ΑΛΑΓΝΣΝ 

          Ρν Θέληξν Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

λα ιχζεη ηε ζχκβαζε θεξχζζνληαο έθπησην ηνλ Αλάδνρν ζε φπνην ζηάδην εμέιημεο θαη αλ 

βξίζθεηαη ε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο – κεηά απφ κεληαία πξνεηδνπνίεζή ηνπ – 

αλ δηαπηζηψζεη φηη δελ ηεξνχληαη απφ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ νη φξνη θαη νη πξνδηαγξαθέο 

πνπ έρνπλ νξηζηεί ή φηη δελ ηεξείηαη ην ρξνλνδηάγξακκα παξάδνζεο. 

          Ρν Θέληξν Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο αλαζηέιιεη ηελ 

θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε πνζνχ, πιεξσηένπ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε πξνο ηνλ 

Αλάδνρν, κέρξηο εθθαζαξίζεσο ησλ κεηαμχ ηνπο ππνρξεψζεσλ θαη νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο 

θαηαπίπηνπλ. 

         Ζ έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν Αλάδνρνο απνδείμεη φηη ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε 

ππαηηηφηεηα ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ. ή ζε αλψηεξε βία.  

 

ΑΟΘΟΝ 18ν: ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

          Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί, φηαλ ζπκθσλήζνπλ γη’ απηφ ηα ζπκβαιιφκελα 

κέξε. Νπνηαδήπνηε φκσο, ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο δχλαηαη λα γίλεη 

κφλν εγγξάθσο θαη ζα ππνγξάθεηαη θαη απφ ηνπο δχν ζπκβαιινκέλνπο, κεηά απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ., απνθιεηφκελεο ξεηά νπνηαζδήπνηε 

ηξνπνπνίεζεο κε πξνθνξηθή ζπκθσλία. 
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ΑΟΘΟΝ 19: ΗΠΣΝΠΔΠ ∆ΗΑΡΑΜΔΗΠ 

Γηα θάζε γεληθά δήηεµα πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παηνχζα δηαθήξπμε θαη γηα θάζε 

παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχµβαζεο, έρνπλ ηζρχ νη δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 (ΦΔΘ 

147/Α’/08- 08-2016) «∆εµφζηεο Ππµβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ & πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή 

ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ & 2014/25/ΔΔ) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 4782/21 (ΦΔΘ Α’ 

36/2021) ». 
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ΠΓΘΔΛΡΟΩΡΗΘΝΠ ΞΗΛΑΘΑΠ ΔΗΓΩΛ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ 2021 ΡΝ ΘΘΞΞΠΔ 

α/α ΔΗΓΝΠ ΞΝΠΝΡΖΡΑ 
Κνλάδα 

Κέηξεζεο 

Δλδ. Ρηκή  
ΑΛΔ 
ΦΞΑ 

ΦΞΑ 

6-

24% 

ΡΗΚΖ  

ΚΔ 

ΦΞΑ 

ΓΔΛΗΘΝ 

ΠΛΝΙΝ  
ΑΛΔ ΦΞΑ 

ΓΔΛΗΘΝ 

ΠΛΝΙΝ  
ΚΔ ΦΞΑ 

1 
ΑΛΡΗΠΖΞΡΗΘΝ ΣΔΟΗΥΛ 70% 

500 ML ΚΔ ΑΛΡΙΗΑ 
80 TEMAXIA 4,66 € 0,28 € 4,94 € 372,80 € 395,17 € 

2 
ΑΛΡΗΘΝΙΙΖΡΗΘΝ ΣΑΟΡΗ 8 

ΚΔΡΟΥΛ 
25 ΡΔΚΑΣΗΑ 1,15 € 1,12 € 0,27 € 1,39 € 28,0000 € 

3 

ΑΙΝΚΗΛΝΣΑΟΡΝ 50 

ΚΔΡΟΥΛ 
40 ΡΔΚΑΣΗΑ 2,27 € 0,54 € 2,81 € 90,80 112,59 € 

4 

ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΝ 
ΞΙΛΡΖΟΗΝ ΟΝΣΥΛ ΠΔ 

ΠΘΝΛΖ 15 ΘΗΙΥΛ 

1500 ΘΗΙΑ 0,90 € 0,22 € 1,12 € 1350,00 
1.674,00 

€ 

5 

ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΝ 
ΞΙΛΡΖΟΗΝ ΟΝΣΥΛ ΠΔ 

ΓΟΖ ΚΝΟΦΖ 

300 ΘΗΙΑ 0,90 € 0,22 € 1,12 € 270,00 334,80 € 

6 
ΑΞΝΠΚΖΡΗΘΝ ΣΥΟΝ 300 ML 

ΠΞΟΔ 
20 ΡΔΚΑΣΗΑ 0,92 € 0,22 € 1,14 € 18,40 22,82 € 

7 
ΑΟΥΚΑ ΙΔΚΝΛΗ 200ML 

ΡΞΝ ΠΞΟΔ 
10 ΡΔΚΑΣΗΑ 5,50 € 1,32 € 6,82 € 55,00 68,20 € 

8 ΑΦΟΝΠ ΜΟΗΠΚΑΡΝΠ 200ML 120 ΡΔΚΑΣΗΑ 1,50 € 0,36 € 1,86 € 180,00 223,20 € 

9 
ΓΑΙΗΠΡΗΘΝ ΞΙΛΡΖΟΗΝ 

ΞΗΑΡΥΛ 13L 
150 ΡΔΚΑΣΗΑ 0,70 € 0,70 € 0,17 € 0,87 € 105,00 € 

10 
ΓΗΑΦΑΛΖΠ ΚΔΚΒΟΑΛΖ 

ΡΟΝΦΗΚΥΛ 50 ΚΔΡΟΥΛ 
30 ΡΔΚΑΣΗΑ 2,00 € 0,48 € 2,48 € 60,00 74,40 € 

11 ΔΛΡΝΚΝΘΡΝΛΝ 300ΚL 40 ΡΔΚΑΣΗΑ 1,80 € 1,80 € 0,43 € 2,23 € 72,00 € 

12 

ΘΑΓΝΗ ΚΔ ΘΑΞΑΘΗ 

ΞΝΓΝΘΗΛΖΡΝΗ ΚΔ ΞΔΡΑΙ  

40lt 

6 ΡΔΚΑΣΗΑ 10,00 € 2,40 € 12,40 € 60,00 74,40 € 

13 
ΘΔΠΔΓΑΘΗΑ ΞΙΑΠΡΗΘΑ ΚΗΑΠ 

ΣΟΖΠΖΠ 50άδεο 
10000 ΡΔΚΑΣΗΑ 0,02 € 0,00 € 0,02 € 200,00 248,00 € 

14 
ΘΝΒΑΠ ΚΔ ΠΡΗΦΡΖ 

ΞΙΑΠΡΗΘΝΠ 5lt 
6 ΡΔΚΑΣΗΑ 3,20 € 0,77 € 3,97 € 19,20 23,81 € 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 
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15 ΘΝΛΡΑΟΗΑ ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ 10 ΡΔΚΑΣΗΑ 0,80 € 0,19 € 0,99 € 8,00 9,92 € 

16 
ΘΟΔΚΝΠΑΞΝΛΝ ΣΔΟΗΥΛ 4 

ΙΗΡΟΥΛ 
280 ΙΗΡΟΑ 0,70 € 0,17 € 0,87 € 196,00 243,04 € 

17 ΙΔΘΑΛΖ ΞΙΑΠΡΗΘΖ 10lt 8 ΡΔΚΑΣΗΑ 2,00 € 0,48 € 2,48 € 16,00 19,84 € 

18 ΙΔΘΑΛΖ ΞΙΑΠΡΗΘΖ 13lt 5 ΡΔΚΑΣΗΑ 2,00 € 2,00 € 0,48 € 2,48 € 10,00 € 

19 
ΙΔΘΑΛΡΗΘΝ ΟΝΣΥΛ ΠΔ 

ΠΘΝΛΖ 20 ΘΗΙΥΛ 
1100 ΘΗΙΑ 1,00 € 0,24 € 1,24 € 1100,00 1.364,00 € 

20 ΛΣΝΘΝΞΡΔΠ 63 ΡΔΚΑΣΗΑ 2,00 € 0,48 € 2,48 € 126,00 156,24 € 

21 
ΚΑΙΑΘΡΗΘΝ ΟΝΣΥΛ 4 

ΙΗΡΟΥΛ 
448 ΙΗΡΟΑ 0,80 € 0,19 € 0,99 € 358,40 444,42 € 

22 
ΚΞΗΚΞΔΟΝ ΞΙΑΠΡΗΘΝ ΚΔ 

ΘΖΙΖ ΘΑΗ ΘΑΞΑΘΗ 250 ML 
50 ΡΔΚΑΣΗΑ 2,00 € 0,48 € 2,48 € 100,00 124,00 € 

23 

ΜΟΗΠΡΗΘΖ ΚΖΣΑΛΖ 2 

ΙΔΞΗΓΥΛ ΚΗΑΠ ΣΟΖΠΖΠ 
ΠΠΘΔΑΠΗΑ 5 ΡΔΚΑΣΗΥΛ 

520 ΠΠΘΔΑΠΗΑ 1,00 € 0,24 € 1,24 € 520,00 644,80 € 

24 ΞΑΛΑ L ΑΘΟΑΡΔΗΑΠ 12000 ΡΔΚΑΣΗΑ 0,28 € 0,07 € 0,35 € 3360,00 4.166,40 € 

25 
ΞΑΛΑ L ΑΘΟΑΡΔΗΑΠ ΡΞΝ 

ΒΟΑΘΑΘΗ 
2000 ΡΔΚΑΣΗΑ 0,64 € 0,15 € 0,79 € 1280,00 1.587,20 € 

26 ΞΑΛΑ XL ΑΘΟΑΡΔΗΑΠ 36000 ΡΔΚΑΣΗΑ 0,30 € 0,07 € 0,37 € 10800,00 
13.392,00 

€ 

27 ΞΑΛΑ M ΑΘΟΑΡΔΗΑΠ 12000 ΡΔΚΑΣΗΑ 0,25 € 0,06 € 0,31 € 3000,00 3.720,00 € 

28 
ΞΔΡΠΔΡΑ ΡΞΝ WETTEX ΠΔ 

ΟΝΙΝ 
6 ΡΔΚΑΣΗΑ 7,97 € 1,91 € 9,88 € 47,82 59,30 € 

29 
ΞΗΓΘΑΙ ΞΙΑΠΡΗΘΝ ΘΙΔΗΠΡΝ 

ΡΞΝ 
70 ΡΔΚΑΣΗΑ 1,60 € 0,38 € 1,98 € 112,00 € 138,88 € 

30 
ΞΙΑΠΡΗΘΝ ΞΗΑΡΝ ΚΔΓΑΙΝ   

10δα 
40 ΞΑΘΔΡΑ 0,90 € 0,22 € 1,12 € 36,00 44,64 € 

31 
ΞΙΑΠΡΗΘΝ ΞΝΡΖΟΑΘΗ ΡΝ 

ΘΑΦΔ 50δα 
150 ΞΑΘΔΡΑ 0,70 € 0,17 € 0,87 € 105,00 130,20 € 

32 
ΞΙΑΠΡΗΘΝ ΞΝΡΖΟΑΘΗ ΡΝ 

ΛΔΟΝ 50δα 
150 ΞΑΘΔΡΑ 0,80 € 0,19 € 0,99 € 120,00 148,80 € 

33 ΞΝΡΖΟΗ ΚΔΙΑΚΗΛΖ ΚΔ ΙΑΒΖ 50 ΡΔΚΑΣΗΑ 3,50 € 0,84 € 4,34 € 175,00 217,00 € 

34 
ΠΑΘΝΙΑ ΑΞΝΟΟΗΚΑΡΥΛ 

ΓΗΓΑΠ ΚΑΟΔΠ 80X110 
250 ΘΗΙΑ 1,30 € 0,31 € 1,61 € 325,00 403,00 € 

35 
ΠΑΘΝΙΑ ΑΞΝΟΟΗΚΑΡΥΛ 

ΚΔΠΑΗΔΠ 60x80 
230 ΘΗΙΑ 1,30 € 0,31 € 1,61 € 299,00 370,76 € 

36 

ΠΑΘΝΙΔΠ ΡΟΝΦΗΚΥΛ 
(28Σ50) ΠΠΘΔΑΠΗΑ 25 

ΡΔΚΑΣΗΥΛ  

20 ΠΠΘΔΑΠΗΑ 1,30 € 0,31 € 1,61 € 26,00 32,24 € 

37 
ΠΑΚΞΝΑΛ & ΑΦΟΝΙΝΡΟΝ 

1000 ml 
300 ΡΔΚΑΣΗΑ 1,25 € 0,30 € 1,55 € 375,00 465,00 € 

38 

ΠΘΔΝΠ ΑΙΝΚΗΛΗΝ 

ΡΟΝΦΗΚΥΛ 

ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΓΟΑΚΝ 
ΠΠΘΔΑΠΗΑ 100 ΡΔΚ.  

ΣΥΟΖΡΗΘΝΡΖΡΑ 470 ML 

3 ΠΠΘΔΑΠΗΑ 3,00 € 0,72 € 3,72 € 9,00 € 11,16 € 

ΑΔΑ: ΩΚ9ΦΟΞ8Ψ-ΜΞ6



39 ΠΘΝΞΑ ΑΞΙΖ ΚΔ ΘΝΛΡΑΟΗ 12 ΡΔΚΑΣΗΑ 2,77 € 0,66 € 3,43 € 33,24 41,22 € 

40 ΠΟΚΑ ΣΝΛΡΟΝ 200 ΡΔΚΑΣΗΑ 0,20 € 0,05 € 0,25 € 40,00 49,60 € 

41 
ΠΔΟΒΗΔΡΔΠ ΚΔ ΑΡΝΘΝΙΖΡΖ 

ΡΑΗΛΗΑ 20 ηεκ. 
30 ΠΠΘΔΑΠΗΑ 2,60 € 0,62 € 3,22 € 78,00 96,72 € 

42 
ΠΦΝΓΓΑΟΗ ΘΝΕΗΛΑΠ ΚΔ 

ΦΗΚΞΟΑ 
410    ΡΔΚΑΣΗΑ 0,21 € 0,05 € 0,26 € 86,10 106,76 € 

43 ΠΦΝΓΓΑΟΗ ΚΞΑΛΗΝ 1310 ΡΔΚΑΣΗΑ 0,30 € 0,07 € 0,37 € 393,00 487,32 € 

44 
ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΡΟΔΠ ΡΞΝ 

ΒΔΡΔΜ 
20 ΡΔΚΑΣΗΑ 2,30 € 0,55 € 2,85 € 46,00 57,04 € 

45 

ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΡΟΔΠ 

ΔΞΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΔΠ ΚΔ 

ΘΝΛΡΑΟΗ 

10 ΡΔΚΑΣΗΑ 6,00 € 1,44 € 7,44 € 60,00 74,40 € 

46 
ΡΟΑΞΔΕΝΚΑΛΡΖΙΑ ΚΗΑΠ 

ΣΟΖΠΖΠ 
100 ΘΗΙΑ 2,30 € 0,55 € 2,85 € 230,00 285,20 € 

47 
ΓΟΝ ΑΞΝΙΚΑΛΡΗΘΝ 

ΔΞΗΦΑΛΔΗΥΛ 4 ΙΗΡΟΥΛ 
48 ΡΔΚΑΣΗΑ 1,30 € 0,31 € 1,61 € 62,40 € 77,38 € 

48 ΓΟΝ ΓΑΞΔΓΝ 4 ΙΗΡΟΥΛ 48 ΡΔΚΑΣΗΑ 1,30 € 0,31 € 1,61 € 62,40 77,38 € 

49 
ΓΟΝ ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ 

ΦΝΟΛΝ 750 ML ΠΞΟΔ 
20 ΡΔΚΑΣΗΑ 3,20 € 0,77 € 3,97 € 64,00 79,36 € 

50 
ΓΟΝ ΞΗΑΡΥΛ ΓΗΑ ΡΝ ΣΔΟΗ 4 

ΙΗΡΟΥΛ 
218 ΙΗΡΟΑ 0,80 € 0,19 € 0,99 € 174,40 216,26 € 

51 
ΓΟΝ ΑΞΝΠΘΙΖΟΛΡΗΘΝ ΓΗΑ 

ΞΙΛΡΖΟΗΝ ΟΝΣΥΛ 
0 ΙΗΡΟΑ 7,50 € 1,80 € 9,30 € 0,00 0,00 € 

52 
ΓΟΝ ΞΙΛΡΖΟΗΝ ΞΗΑΡΥΛ 4 

ΙΗΡΟΥΛ 
200 ΙΗΡΟΑ 1,75 € 1,75 € 0,42 € 2,17 € 350,00 € 

53 
ΓΟΝ ΡΕΑΚΗΥΛ ΚΔ 

ΤΔΘΑΠΡΖΟΑ 450ml 
50 ΡΔΚΑΣΗΑ 1,37 € 0,33 € 1,70 € 68,50 84,94 € 

54 
ΓΟΝΣΙΥΟΗΘΝ ΝΜ 450 ML 

ΞΔΟΗΞΝ 
0 ΡΔΚΑΣΗΑ 0,22 € 0,05 € 0,27 € 0,00 0,00 € 

55 ΦΗΑΙΗΓΗΑ ΒΝΡΑΛΗΝ 190 gr 40 ΡΔΚΑΣΗΑ 0,68 € 0,16 € 0,84 € 27,20 33,73 € 

56 ΣΑΟΡΗ ΘΝΕΗΛΑΠ ΟΝΙΝ 800gr 1020 ΡΔΚΑΣΗΑ 1,48 € 0,36 € 1,84 € 1509,60 1.871,90 € 

57 
ΣΑΟΡΗ ΓΔΗΑΠ ΟΝΙΝ ΡΥΛ 

120gr 
3800 ΡΔΚΑΣΗΑ 0,25 € 0,06 € 0,31 € 950,00 1.178,00 € 

58 
ΣΑΟΡΝΞΔΡΠΔΡΔΠ 

ΠΠΘΔΑΠΗΑ 750θ 
40 ΡΔΚΑΣΗΑ 1,60 € 0,38 € 1,98 € 64,00 79,36 € 

59 
ΣΔΗΟΝΞΔΡΠΔΡΑ ΕΗΘ-ΕΑΘ 

ΓΗΦΙΙΖ 200 ΦΙΙΥΛ 
1800 ΡΔΚΑΣΗΑ 0,94 € 0,23 € 1,17 € 1692,00 2.098,08 € 

60 ΣΡΔΛΔΠ ΚΑΙΙΗΥΛ  100 ΡΔΚΑΣΗΑ 0,40 € 0,10 € 0,50 € 40,00 49,60 € 

61 ΣΙΥΟΗΛΖ 4 ΙΗΡΟΥΛ 600 ΙΗΡΟΑ 0,37 € 0,09 € 0,46 € 222,00 275,28 € 

ΠΛΝΙΝ ΑΛΔ ΦΞΑ: 31.082,40 € 

                                                                                                      ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ: 39.028,€ 
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ΞΗΛΑΘΑΠ ΔΗΓΩΛ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ ΘΑΗ ΔΞΟΔΞΗΠΚΝ 2021 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ 
ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΞΑΗΓΗΝ ΦΘΗΩΡΗΓΑΠ 

α/α ΔΗΓΝΠ ΞΝΠΝΡΖΡΑ 
Κνλάδα 

Κέηξεζεο 

Δλδ. 
Ρηκή  
ΑΛΔ 
ΦΞΑ 

ΦΞΑ 

24% 

ΡΗΚΖ 
ΚΔ 

ΦΞΑ 

ΓΔΛΗΘΝ 
ΠΛΝΙΝ 

ΑΛΔ 
ΦΞΑ 

ΓΔΛΗΘΝ 
ΠΛΝΙΝ 

ΚΔ ΦΞΑ 

1 ΑΙΝΚΗΛΝΣΑΟΡΝ 50κ 10 ΡΔΚΑΣΗΑ 2,27 € 0,54 € 2,81 € 22,70 € 28,15 € 

2 
ΓΗΑΦΑΛΖΠ ΚΔΚΒΟΑΛΖ 
ΡΟΝΦΗΚΥΛ 50 ΚΔΡΟΥΛ 

10 ΡΔΚΑΣΗΑ 2,00 € 0,48 € 2,48 € 20,00 24,80 € 

3 
ΘΝΒΑΠ ΚΔ ΠΡΗΦΡΖ 

ΞΙΑΠΡΗΘΝΠ 5lt 
3 ΡΔΚΑΣΗΑ 3,20 € 0,77 € 3,97 € 9,60 11,90 € 

4 ΛΣΝΘΝΞΡΔΠ 15 ΡΔΚΑΣΗΑ 2,00 € 0,48 € 2,48 € 30,00 37,20 € 

5 
ΠΑΘΝΙΑ ΑΞΝΟΟΗΚΑΡΥΛ 

ΚΔΠΑΗΔΠ 60x80 
30 ΘΗΙΑ 1,30 € 0,31 € 1,61 € 39,00 € 48,36 € 

6 
ΠΘΝΞΑ ΑΞΙΖ ΚΔ 

ΘΝΛΡΑΟΗ 
5 ΡΔΚΑΣΗΑ 2,77 € 0,66 € 3,43 € 13,85 € 17,17 € 

7 ΠΟΚΑ ΣΝΛΡΟΝ 20 ΡΔΚΑΣΗΑ 0,20 € 0,05 € 0,25 € 4,00 € 4,96 € 

8 ΠΦΝΓΓΑΟΗ ΚΞΑΛΗΝ 10 ΡΔΚΑΣΗΑ 0,30 € 0,07 € 0,37 € 3,00 € 3,72 € 

9 
ΠΦΝΓΓΑΟΗ ΘΝΕΗΛΑΠ ΚΔ 

ΦΗΚΞΟΑ 
10    ΡΔΚΑΣΗΑ 0,21 € 0,05 € 0,26 € 2,10 € 2,60 € 

10 

ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΡΟΔΠ 

ΔΞΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΔΠ ΚΔ 

ΘΝΛΡΑΟΗ 

5 ΡΔΚΑΣΗΑ 6,00 € 1,44 € 7,44 € 30,00 37,20 € 

11 
ΣΑΟΡΗ ΓΔΗΑΠ ΟΝΙΝ ΡΥΛ 

120gr 
300 ΡΔΚΑΣΗΑ 0,25 € 0,06 € 0,31 € 75,00 93,00 € 

12 
ΣΑΟΡΗ  ΘΝΕΗΛΑΠ ΟΝΙΝ 

800gr 
20 ΡΔΚΑΣΗΑ 1,48 € 0,36 € 1,84 € 29,60 € 36,70 € 

ΠΛΝΙΝ ΑΛΔ ΦΞΑ: 278,85 € 

                                                                                                              ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ: 345,77 € 
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ΞΗΛΑΘΑΠ ΔΗΓΩΛ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ 2021 ΡΝ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ ΑΚΔΑ 
ΦΘΗΩΡΗΓΑΠ 

α/α ΔΗΓΝΠ ΞΝΠΝΡΖΡΑ 
Κνλάδα 

Κέηξεζεο 

Δλδ. 
Ρηκή  
ΑΛΔ 
ΦΞΑ 

ΦΞΑ 

24% 

ΡΗΚΖ 

ΚΔ 
ΦΞΑ 

ΓΔΛΗΘ

Ν 

ΠΛΝΙ
Ν ΑΛΔ 

ΦΞΑ 

ΓΔΛΗΘΝ 

ΠΛΝΙΝ 
ΚΔ ΦΞΑ 

1 
ΑΛΡΗΠΖΞΡΗΘΝ ΣΔΟΗΥΛ 

70% 500 ML ΚΔ ΑΛΡΙΗΑ 
80 TEMAXIA 4,66 € 0,28 € 4,94 € 372,80 395,17 € 

2 
ΑΙΝΚΗΛΝΣΑΟΡΝ 50 

ΚΔΡΟΥΛ 
20 ΡΔΚΑΣΗΑ 2,27 € 0,54 € 2,81 € 45,40 € 56,30 € 

3 

ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΝ 
ΞΙΛΡΖΟΗΝ ΟΝΣΥΛ ΠΔ 

ΓΟΖ ΚΝΟΦΖ 

300 ΘΗΙΑ 0,90 € 0,22 € 1,12 € 270,00 € 334,80 € 

4 
ΑΟΥΚΑ ΙΔΚΝΛΗ 200ML 

ΡΞΝ ΠΞΟΔ 
10 ΡΔΚΑΣΗΑ 5,50 € 1,32 € 6,82 € 55,00 € 68,20 € 

5 
ΑΦΟΝΠ ΜΟΗΠΚΑΡΝΠ 

200ML 
60 ΡΔΚΑΣΗΑ 1,50 € 0,36 € 1,86 € 90,00 € 111,60 € 

6 
ΓΗΑΦΑΛΖΠ ΚΔΚΒΟΑΛΖ 

ΡΟΝΦΗΚΥΛ 50 ΚΔΡΟΥΛ 
20 ΡΔΚΑΣΗΑ 2,00 € 0,48 € 2,48 € 40,00 € 49,60 € 

7 ΘΝΛΡΑΟΗΑ ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ 10 ΡΔΚΑΣΗΑ 0,80 € 0,19 € 0,99 € 8,00 € 9,92 € 

8 
ΘΝΒΑΠ ΚΔ ΠΡΗΦΡΖ 

ΞΙΑΠΡΗΘΝΠ 5lt 
3 ΡΔΚΑΣΗΑ 3,20 € 0,77 € 3,97 € 9,60 € 11,90 € 

9 
ΘΟΔΚΝΠΑΞΝΛΝ ΣΔΟΗΥΛ 4 

ΙΗΡΟΥΛ 
200 ΙΗΡΟΑ 0,70 € 0,17 € 0,87 € 140,00 € 173,60 € 

10 ΙΔΘΑΛΖ ΞΙΑΠΡΗΘΖ 10lt 3 ΡΔΚΑΣΗΑ 2,00 € 0,48 € 2,48 € 6,00 € 7,44 € 

11 
ΙΔΘΑΛΡΗΘΝ ΟΝΣΥΛ ΠΔ 

ΠΘΝΛΖ 20 ΘΗΙΥΛ 
100 ΘΗΙΑ 1,00 € 0,24 € 1,24 € 100,00 € 124,00 € 

12 ΛΣΝΘΝΞΡΔΠ 48 ΡΔΚΑΣΗΑ 2,00 € 0,48 € 2,48 € 96,00 € 119,04 € 

13 
ΚΑΙΑΘΡΗΘΝ ΟΝΣΥΛ 4 

ΙΗΡΟΥΛ 
248 ΙΗΡΟΑ 0,80 € 0,19 € 0,99 € 198,40 € 246,02 € 

14 
ΚΞΗΚΞΔΟΝ ΞΙΑΠΡΗΘΝ ΚΔ 

ΘΖΙΖ ΘΑΗ ΘΑΞΑΘΗ 250 ML 
50 ΡΔΚΑΣΗΑ 2,00 € 0,48 € 2,48 € 100,00 € 124,00 € 

15 

ΜΟΗΠΡΗΘΖ ΚΖΣΑΛΖ 2 

ΙΔΞΗΓΥΛ ΚΗΑΠ ΣΟΖΠΖΠ 
ΠΠΘΔΑΠΗΑ 5 ΡΔΚΑΣΗΥΛ 

400 ΠΠΘΔΑΠΗΑ 1,00 € 0,24 € 1,24 € 400,00 € 496,00 € 

16 ΞΑΛΑ L ΑΘΟΑΡΔΗΑΠ 12000 ΡΔΚΑΣΗΑ 0,28 € 0,07 € 0,35 € 
3.360,0

0 € 
4.166,40 

€ 

17 
ΞΑΛΑ L ΑΘΟΑΡΔΗΑΠ ΡΞΝ 

ΒΟΑΘΑΘΗ 
2000 ΡΔΚΑΣΗΑ 0,64 € 0,15 € 0,79 € 

1.280,0
0 € 

1.587,20 
€ 

18 ΞΑΛΑ M ΑΘΟΑΡΔΗΑΠ 12000 ΡΔΚΑΣΗΑ 0,25 € 0,06 € 0,31 € 
3.000,0

0 € 
3.720,00 

€ 
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19 ΞΑΛΑ XL ΑΘΟΑΡΔΗΑΠ 6000 ΡΔΚΑΣΗΑ 0,30 € 0,07 € 0,37 € 
1.800,0

0 € 
2.232,00 

€ 

20 
ΞΔΡΠΔΡΑ ΡΞΝ WETTEX 

ΠΔ ΟΝΙΝ 
3 ΡΔΚΑΣΗΑ 7,97 € 1,91 € 9,88 € 23,91 € 29,65 € 

21 
ΞΗΓΘΑΙ ΞΙΑΠΡΗΘΝ 

ΘΙΔΗΠΡΝ ΡΞΝ 
50 ΡΔΚΑΣΗΑ 1,60 € 0,38 € 1,98 € 80,00 € 99,20 € 

22 
ΞΙΑΠΡΗΘΝ ΞΗΑΡΝ ΚΔΓΑΙΝ 

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

23 
ΞΙΑΠΡΗΘΝ ΞΝΡΖΟΑΘΗ ΡΝ 

ΘΑΦΔ 50δα 
150 ΞΑΘΔΡΑ 0,70 € 0,17 € 0,87 € 105,00 € 130,20 € 

24 
ΠΑΘΝΙΑ ΑΞΝΟ. ΓΗΓΑΠ 

ΚΑΟΔΠ 80Σ110 
150 ΘΗΙΑ 1,30 € 0,31 € 1,61 € 195,00 € 241,80 € 

25 

ΠΑΘΝΙΔΠ ΡΟΝΦΗΚΥΛ 
(28Σ50) ΠΠΘΔΑΠΗΑ 25 

ΡΔΚΑΣΗΥΛ  

20 ΠΠΘΔΑΠΗΑ 1,30 € 0,31 € 1,61 € 26,00 32,24 € 

26 
ΠΘΝΞΑ ΑΞΙΖ ΚΔ 

ΘΝΛΡΑΟΗ 
7 ΡΔΚΑΣΗΑ 2,77 € 0,66 € 3,43 € 19,39 € 24,04 € 

27 ΠΟΚΑ ΣΝΛΡΟΝ 80 ΡΔΚΑΣΗΑ 0,20 € 0,05 € 0,25 € 16,00 € 19,84 € 

28 
ΠΦΝΓΓΑΟΗ ΘΝΕΗΛΑΠ ΚΔ 

ΦΗΚΞΟΑ 
200 ΡΔΚΑΣΗΑ 0,21 € 0,05 € 0,26 € 42,00 € 52,08 € 

29 ΠΦΝΓΓΑΟΗ ΚΞΑΛΗΝ 200 ΡΔΚΑΣΗΑ 0,30 € 0,07 € 0,37 € 60,00 € 74,40 € 

30 
ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΡΟΔΠ ΡΞΝ 

ΒΔΡΔΜ 
20 ΡΔΚΑΣΗΑ 2,30 € 0,55 € 2,85 € 46,00 € 57,04 € 

31 

ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΡΟΔΠ 
ΔΞΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΔΠ ΚΔ 

ΘΝΛΡΑΟΗ 

5 ΡΔΚΑΣΗΑ 6,00 € 1,44 € 7,44 € 30,00 € 37,20 € 

32 
ΓΟΝ ΑΞΝΙΚΑΛΡΗΘΝ 
ΔΞΗΦΑΛΔΗΥΛ 4 ΙΗΡΟΥΛ 

48 ΡΔΚΑΣΗΑ 1,30 € 0,31 € 1,61 € 62,40 € 77,38 € 

33 ΓΟΝ ΓΑΞΔΓΝ 4 ΙΗΡΟΥΛ 48 ΡΔΚΑΣΗΑ 1,30 € 0,31 € 1,61 € 62,40 € 77,38 € 

34 
ΓΟΝ ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ 

ΦΝΟΛΝ 750 ML ΠΞΟΔ 
10 ΡΔΚΑΣΗΑ 3,20 € 0,77 € 3,97 € 32,00 € 39,68 € 

35 
ΓΟΝ ΞΗΑΡΥΛ ΓΗΑ ΡΝ ΣΔΟΗ 

4 ΙΗΡΟΥΛ 
68 ΙΗΡΟΑ 0,80 € 0,19 € 0,99 € 54,40 € 67,46 € 

36 
ΓΟΝ ΡΕΑΚΗΥΛ ΚΔ 

ΤΔΘΑΠΡΖΟΑ 450ml 
50 ΡΔΚΑΣΗΑ 1,37 € 0,33 € 1,70 € 68,50 € 84,94 € 

37 
ΦΗΑΙΗΓΗΑ ΒΝΡΑΛΗΝ 190 

gr 
40 ΡΔΚΑΣΗΑ 0,68 € 0,16 € 0,84 € 27,20 € 33,73 € 

38 
ΣΑΟΡΗ ΘΝΕΗΛΑΠ ΟΝΙΝ 

800gr 
700 ΡΔΚΑΣΗΑ 1,48 € 0,36 € 1,84 € 

1.036,0
0 € 

1.284,64 
€ 

39 
ΣΑΟΡΗ ΓΔΗΑΠ ΟΝΙΝ ΡΥΛ 

120gr 
1500 ΡΔΚΑΣΗΑ 0,25 € 0,06 € 0,31 € 375,00 € 465,00 € 

40 
ΣΑΟΡΝΞΔΡΠΔΡΔΠ 
ΠΠΘΔΑΠΗΑ 750θ 

40 ΡΔΚΑΣΗΑ 1,60 € 0,38 € 1,98 € 64,00 € 79,36 € 

41 
ΣΔΗΟΝΞΔΡΠΔΡΑ ΕΗΘ-ΕΑΘ 

ΓΗΦΙΙΖ 200 ΦΙΙΥΛ 
1500 ΡΔΚΑΣΗΑ 0,94 € 0,23 € 1,17 € 

1.410,0
0 € 

1.748,40 
€ 

42 ΣΙΥΟΗΛΖ 4 ΙΗΡΟΥΛ 100 ΙΗΡΟΑ 0,37 € 0,09 € 0,46 € 37,00 € 45,88 € 

ΠΛΝΙΝ ΑΛΔ ΦΞΑ: 15.261,40 € 

ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ: 18.857,03 € 
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ΞΗΛΑΘΑΠ ΔΗΓΩΛ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ ΘΑΗ ΔΞΟΔΞΗΠΚΝ 2021 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ 
ΑΚΔΑ ΔΒΝΗΑΠ 

α/α ΔΗΓΝΠ ΞΝΠΝΡΖΡΑ 
Κνλάδα 

Κέηξεζεο 

Δλδ. 
Ρηκή 
ΑΛΔ 
ΦΞΑ 

ΦΞΑ 

24% 

ΡΗΚΖ 

ΚΔ 
ΦΞΑ 

ΓΔΛΗΘΝ 
ΠΛΝΙΝ 

ΑΛΔ 
ΦΞΑ 

ΓΔΛΗΘΝ 

ΠΛΝΙΝ 
ΚΔ ΦΞΑ 

1 
ΑΛΡΗΘΝΙΙΖΡΗΘΝ ΣΑΟΡΗ 8 

ΚΔΡΟΥΛ 
25 ΡΔΚΑΣΗΑ 1,15 € 1,12 € 0,27 € 1,39 € 28,0000 € 

2 

ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΝ 

ΞΙΛΡΖΟΗΝ ΟΝΣΥΛ ΠΔ 
ΠΘΝΛΖ 15 ΘΗΙΥΛ 

1500 ΘΗΙΑ\ 0,90 € 0,22 € 1,12 € 1.350,00 € 
1.674,00 

€ 

3 
ΑΙΝΚΗΛΝΣΑΟΡΝ 50 

ΚΔΡΟΥΛ 
10 ΡΔΚΑΣΗΑ 2,27 € 0,54 € 2,81 € 22,70 € 28,15 € 

4 
ΑΞΝΠΚΖΡΗΘΝ ΣΥΟΝ 300 

ML ΠΞΟΔ 
20 ΡΔΚΑΣΗΑ 0,92 € 0,22 € 1,14 € 18,40 22,82 € 

5 ΑΦΟΝΠ ΜΟΗΠΚΑΡΝΠ 200ML 60 ΡΔΚΑΣΗΑ 1,50 € 0,36 € 1,86 € 90,00 € 111,60 € 

6 
ΓΑΙΗΠΡΗΘΝ ΞΙΛΡΖΟΗΝ 

ΞΗΑΡΥΛ 13L 
150 ΡΔΚΑΣΗΑ 0,70 € 0,70 € 0,17 € 0,87 € 105,00 € 

7 ΔΛΡΝΚΝΘΡΝΛΝ 300ΚL 40 ΡΔΚΑΣΗΑ 1,80 € 1,80 € 0,43 € 2,23 € 72,00 € 

8 

ΘΑΓΝΗ ΚΔ ΘΑΞΑΘΗ 

ΞΝΓΝΘΗΛΖΡΝΗ ΚΔ ΞΔΡΑΙ  
40lt 

6 ΡΔΚΑΣΗΑ 10,00 € 2,40 € 12,40 € 60,00 74,40 € 

9 
ΘΔΠΔΓΑΘΗΑ ΞΙΑΠΡΗΘΑ ΚΗΑΠ 

ΣΟΖΠΖΠ 50άδεο 
10000 ΡΔΚΑΣΗΑ 0,02 € 0,00 € 0,02 € 200,00 € 248,00 € 

10 
ΘΟΔΚΝΠΑΞΝΛΝ ΣΔΟΗΥΛ 4 

ΙΗΡΟΥΛ 
80 ΙΗΡΟΑ 0,70 € 0,17 € 0,87 € 56,00 69,44 € 

11 ΙΔΘΑΛΖ ΞΙΑΠΡΗΘΖ 10lt 5 ΡΔΚΑΣΗΑ 2,00 € 0,48 € 2,48 € 10,00 € 12,40 € 

12 ΙΔΘΑΛΖ ΞΙΑΠΡΗΘΖ 13lt 5 ΡΔΚΑΣΗΑ 2,00 € 2,00 € 0,48 € 2,48 € 10,00 € 

13 
ΙΔΘΑΛΡΗΘΝ ΟΝΣΥΛ ΠΔ 

ΠΘΝΛΖ 20 ΘΗΙΥΛ 
1000 ΘΗΙΑ 1,00 € 0,24 € 1,24 € 1.000,00 € 

1.240,00 
€ 

14 
ΚΑΙΑΘΡΗΘΝ ΟΝΣΥΛ 4 

ΙΗΡΟΥΛ 
200 ΙΗΡΟΑ 0,80 € 0,19 € 0,99 € 160,00 € 198,40 € 

15 

ΜΟΗΠΡΗΘΖ ΚΖΣΑΛΖ 2 

ΙΔΞΗΓΥΛ ΚΗΑΠ ΣΟΖΠΖΠ 
ΠΠΘΔΑΠΗΑ 5 ΡΔΚΑΣΗΥΛ 

120 ΠΠΘΔΑΠΗΑ 1,00 € 0,24 € 1,24 € 120,00 € 148,80 € 

16 ΞΑΛΑ XL ΑΘΟΑΡΔΗΑΠ 30000 ΡΔΚΑΣΗΑ 0,30 € 0,07 € 0,37 € 9.000,00 € 
11.160,00 

€ 

17 
ΞΗΓΘΑΙ ΞΙΑΠΡΗΘΝ 
ΘΙΔΗΠΡΝ ΡΞΝ 

20 ΡΔΚΑΣΗΑ 1,60 € 0,38 € 1,98 € 32,00 € 39,68 € 

18 
ΞΙΑΠΡΗΘΝ ΞΝΡΖΟΑΘΗ ΡΝ 

ΛΔΟΝ 50δα 
150 ΞΑΘΔΡΑ 0,80 € 0,19 € 0,99 € 120,00 € 148,80 € 

19 
ΞΙΑΠΡΗΘΝ ΞΗΑΡΝ ΚΔΓΑΙΝ 

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

20 
ΞΔΡΠΔΡΑ ΡΞΝ WETTEX 

ΠΔ ΟΝΙΝ 
3 ΡΔΚΑΣΗΑ 7,97 € 1,91 € 9,88 € 23,91 € 29,65 € 
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21 
ΞΝΡΖΟΗ ΚΔΙΑΚΗΛΖ ΚΔ 

ΙΑΒΖ 
50 ΡΔΚΑΣΗΑ 3,50 € 0,84 € 4,34 € 175,00 € 217,00 € 

22 
ΠΑΘΝΙΑ ΑΞΝΟΟΗΚΑΡΥΛ 

ΓΗΓΑΠ ΚΑΟΔΠ 80X110 
100 ΘΗΙΑ 1,30 € 0,31 € 1,61 € 130,00 € 161,20 € 

23 
ΠΑΘΝΙΑ ΑΞΝΟΟΗΚΑΡΥΛ 

ΚΔΠΑΗΔΠ 60x80 
200 ΘΗΙΑ 1,30 € 0,31 € 1,61 € 260,00 € 322,40 € 

24 
ΠΑΚΞΝΑΛ & ΑΦΟΝΙΝΡΟΝ 

1000 ml 
300 ΡΔΚΑΣΗΑ 1,25 € 0,30 € 1,55 € 375,00 465,00 € 

25 

ΠΔΟΒΗΔΡΔΠ ΚΔ 
ΑΡΝΘΝΙΖΡΖ ΡΑΗΛΗΑ 20 

ηεκ. 

30 ΠΠΘΔΑΠΗΑ 2,60 € 0,62 € 3,22 € 78,00 € 96,72 € 

26 

ΠΘΔΝΠ ΑΙΝΚΗΛΗΝ 

ΡΟΝΦΗΚΥΛ 
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΓΟΑΚΝ 

ΠΠΘΔΑΠΗΑ 100 ΡΔΚ.  

ΣΥΟΖΡΗΘΝΡΖΡΑ 470 ML 

3 ΠΠΘΔΑΠΗΑ 3,00 € 0,72 € 3,72 € 9,00 € 11,16 € 

27 ΠΟΚΑ ΣΝΛΡΟΝ 100 ΡΔΚΑΣΗΑ 0,20 € 0,05 € 0,25 € 20,00 24,80 € 

28 ΠΦΝΓΓΑΟΗ ΚΞΑΛΗΝ 1100 ΡΔΚΑΣΗΑ 0,30 € 0,07 € 0,37 € 330,00 € 409,20 € 

29 
ΠΦΝΓΓΑΟΗ ΘΝΕΗΛΑΠ ΚΔ 

ΦΗΚΞΟΑ 
200    ΡΔΚΑΣΗΑ 0,21 € 0,05 € 0,26 € 42,00 52,08 € 

30 
ΡΟΑΞΔΕΝΚΑΛΡΖΙΑ ΚΗΑΠ 

ΣΟΖΠΖΠ 
100 ΘΗΙΑ 2,30 € 0,55 € 2,85 € 230,00 285,20 € 

31 
ΓΟΝ ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ 

ΦΝΟΛΝ 750 ML ΠΞΟΔ 
10 ΡΔΚΑΣΗΑ 3,20 € 0,77 € 3,97 € 32,00 39,68 € 

32 
ΓΟΝ ΞΗΑΡΥΛ ΓΗΑ ΡΝ ΣΔΟΗ 

4 ΙΗΡΟΥΛ 
150 ΙΗΡΟΑ 0,80 € 0,19 € 0,99 € 120,00 € 148,80 € 

33 
ΓΟΝ ΞΙΛΡΖΟΗΝ ΞΗΑΡΥΛ 

4 ΙΗΡΟΥΛ 
200 ΙΗΡΟΑ 1,75 € 1,75 € 0,42 € 2,17 € 350,00 € 

34 ΣΙΥΟΗΛΖ 4 ΙΗΡΟΥΛ 500 ΙΗΡΟΑ 0,37 € 0,09 € 0,46 € 185,00 € 229,40 € 

35 
ΣΔΗΟΝΞΔΡΠΔΡΑ ΕΗΘ-ΕΑΘ 

ΓΗΦΙΙΖ 200 ΦΙΙΥΛ 
300 ΡΔΚΑΣΗΑ 0,94 € 0,23 € 1,17 € 282,00 € 349,68 € 

36 
ΣΑΟΡΗ  ΘΝΕΗΛΑΠ ΟΝΙΝ 

800gr 
300 ΡΔΚΑΣΗΑ 1,48 € 0,36 € 1,84 € 444,00 € 550,56 € 

37 ΣΡΔΛΔΠ ΚΑΙΙΗΥΛ  100 ΡΔΚΑΣΗΑ 0,40 € 0,10 € 0,50 € 40,00 49,60 € 

38 
ΣΑΟΡΗ ΓΔΗΑΠ ΟΝΙΝ ΡΥΛ 

120gr 
2000 ΡΔΚΑΣΗΑ 0,25 € 0,06 € 0,31 € 500,00 € 620,00 € 

ΠΛΝΙΝ ΑΛΔ ΦΞΑ: 15.542,15 € 

                                                                                                       ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ: 
19.825,93 

€ 
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ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ- ΝΟΝΗ & ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

 

1. Αληηζεπηηθό ρεξηώλ 70 % γηα ηελ ηαρεία απνιχκαλζε ρεξηψλ  500 ml κε αληιία. ¨Έηνηκν πξνο 

ρξήζε.  

2 . Αθξόο μπξίζκαηνο: κε δξαζηηθά ελπδαηηθά ζπζηαηηθά, ζε ζπζθεπαζία ησλ 200ml. 

3. Απνζκεηηθό ρώξνπ: ζε κνξθή ζπξέη κε άξσκα 300 ml. 

4. Απηνληζκέλν λεξό: ζε ζπζθεπαζία ησλ 4lit. 

5. Αληηθνιιεηηθό ραξηί: άξηζηεο πνηφηεηαο κήθνπο 8 κέηξσλ ζε ξνιφ, ηππνπνηεκέλν ζε ράξηηλν 

θνπηί πνπ εμσηεξηθά λα αλαγξάθνληαη νδεγίεο ρξήζεο, ε πξνέιεπζε θαη νη δηαζηάζεηο. 

6. Απνξξππαληηθό πιπληεξίνπ ξνύρσλ (ζθόλε):   λα είλαη θνθθψδεο πχξγνπ μεξάλζεσο, 

νκνηφκνξθνπ εκθαλίζεσο , δε ζα εκθαλίδεηαη θακία  ζπζζσκάησζε  θαηά ηελ απνζήθεπζε, λα 

πεξηέρεη κπιε θφθθνπο θαη έλδπκα, νη θφθθνη απηνχ ζα δηαιχνληαη εχθνια ζην λεξφ θαη δε ζα 

ζπζζσκαηψλνληαη θαηά ηε ξνή χδαηνο κέζσ ηεο εηδηθήο ζέζεσο απνζέζεσο ηνπ απνξξππαληηθνχ 

ζην πιπληήξην. Ρα πεξηερφκελα ζην απνξξππαληηθφ ζπζηαηηθά δελ ζα είλαη επηβιαβή ζηα 

θαζνξηδφκελα πθάζκαηα νχηε ζηηο πιπληηθέο κεραλέο. Ρν απνξξππαληηθφ ζα είλαη ξπζκηδφκελνπ 

αθξηζκνχ , ψζηε θαηά ηελ εξγαζία δελ ζα παξαηεξείηαη αθξηζκφο πνπ ζα παξεκπνδίδεη ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ πιπζίκαηνο, νχηε ζα ζέηεη ζε θίλδπλν ηηο ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

πιπληεξίνπ. Άξηζηεο πνηφηεηαο. 

Νζκή: δελ ζα έρεη νζκή θεξνδίλεο, ηαγγή ή ηρζπψδε ή άιιε έληνλε νζκή πνπ ζα είλαη επηβιαβήο 

ζηελ πγεία ησλ πεξηζαιπνκέλσλ . Αληίζεηα πξέπεη λα είλαη ειαθξά αξσκαηηζκέλν. 

Ξίλαθαο αλαιπηηθώλ ζηνηρείσλ: 

1. Πχλνιν ελεξγψλ επηθαλεηνδξαζηηθψλ  

2. Ρνπιάρηζηνλ  15% αιιά θάησ ηνπ 30% αληνληθέο επηθαλεηνδξαζηηθέο νπζίεο  

3. Ιακππξίδνπζεο νπζίεο 

4. Ήπηεο αξσκαηηθέο νπζίεο 

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

6. Φσζθνξηθά σο P202……………………………………..min 12% 

7. Ξπξηηηθά σο SηO2…………..…………………………….2-6% 

8. Λάηξην-θαξβνμχ-κεζπινθειινπιφδε ή άιιε 

9. Νπζία κε αλάινγε δξάζε.…………………………….0,5-1% 

10. Γφθηκε ππεξιεπθαληηθνχ (νπηηθνχ ιακπξπληηθνχ)     ζεηηθή 

11. πεξβνξηθφ Λάηξην (ιεπθαληηθφ)……………………min 15% 

12. γξαζία ……………………………………………………..min 9% 

13. pH πδαηηθνχ δηαιχκαηνο 1%…………………………9-11. 
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14. Ξνιπθαξβνμπιηθέο ελψζεηο θάησ ηνπ 5%  

15. Limasenp 

16. Ππζθεπαζίεο 15 - 20 θηιψλ 

7. Γπαιηζηηθό πιπληεξίνπ πηάησλ: ζπκππθλσκέλν, λα κελ αθήλεη θειίδεο, ζακπάδεο θαη 

ζηίγκαηα, βηνδηαζπψκελν, ζπζθεπαζία ησλ13lit. 

8. Δληνκνθηόλν: λα πεξηιακβάλεη νδεγίεο αζθάιεηαο θαη ρξήζεο, λα δηαηίζεηαη  ζε εχρξεζηε  θαη 

αζθαιή ζπζθεπαζία ησλ 300 ml, λα πιεξεί ηηο νδεγίεο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δ.Δ. γηα ηε ρξήζε 

πνχ πξννξίδεηαη (εζσηεξηθνχ ρψξνπ). 

9. Θεζεδάθηα πιαζηηθά κηαο ρξήζεσο: ησλ 240gr. θαη ζε ζπζθεπαζία ησλ 50ηεκ. 

10. Θξεκνζάπνπλν ρεξηώλ: λα είλαη αληηζεπηηθφ – απνιπκαληηθφ, παρχξεπζην, λα πεξηέρεη 

ζπληεξεηηθφ, δηγιπθνληθή ρισξεμηδίλε <5% πεξίπνπ, κε ηνληθά ηαζηελεξγά 5-15% πεξίπνπ, λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε ρψξνπο Βηνκ. Ρξνθίκσλ θαη εζηίαζεο, μελνδνρείσλ θπζηθνζεξαπεπηεξίσλ, λα 

παξέρεηαη δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο εθφζνλ δεηεζεί. 

11. Θξεκάζηξεο ξνύρσλ πιαζηηθέο 

12. Θνπβάο πιαζηηθόο κε ζηίθηε 5 ιίηξσλ 

13. Ιεθάλε πιαζηηθή 13 ιίηξσλ 

14. Ιεπθαληηθό ξνύρσλ ζε ζθόλε: λα είλαη θαηάιιειν γηα επαγγεικαηηθά πιπληήξηα, λα πεξηέρεη 

ελεξγφ νμπγφλν, ζπζθεπαζία 20 θηιψλ θαη 5 θηιψλ, λα δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί κε πιήξε 

απνξξππαληηθά ζε ζεξκνθξαζία άλσ ησλ 40ν 
C , λα πεξηέρεη δεδνκέλα αζθαιείαο, λα πξνζδίδεη 

εμαηξεηηθή ιεπθφηεηα. 

15. Καιαθηηθό ξνύρσλ:  λα πεξηέρεη ηαζηελεξγά 5%-15% πεξίπνπ, Ππληεξεηηθφ, λα έρεη άξσκα, 

καιαθηηθέο νπζίεο, λα έρεη ηηκή pH (σο έρεη) 2-4 πεξίπνπ, ζπζθεπαζία  4lit. 

16. Μπξηζηηθή κεραλή κηαο ρξήζεο: ηχπνπ Βic, ζπζθεπαζία 5 ηκρ, πιηθφ άξηζηεο θαηαζθεπήο. 

17. Νδνληόθξεκα: 75ml 

18. Νδνληόβνπξηζα: κέηξηα 

19,20. Ξάλεο Αθξάηεηαο M,L,XL: λα εμαζθαιίδνπλ : 

 Απφιπηε αζθάιεηα  κε ππεξαπνξξνθεηηθφηεηα ππξήλα κε δπλαηφηεηα απνξξφθεζεο 

ηνπιάρηζηνλ 1,5 lt αλά πάλα. 

 Ηζρπξέο απηνθφιιεηεο ειαζηηθέο ηαηλίεο κε δπλαηφηεηα επαλαιακβαλφκελνπ θιεηζίκαηνο κε 

θαιή επαλαθιεηφκελε ηαηλία. 

 Εψλεο πξνζηαζίαο ψζηε λα απνθεχγνληαη  νη δηαξξνέο απφ πιάγηα εκπξφο θαη πίζσ. 

 Θαιή εχθνιε εθαξκνγή θαη εμαηξεηηθήο άλεζεο κε αλαηνκηθέο ειαζηηθέο ζνχξεο. 

 Αληηαιιεξγηθή πξνζηαζία θαη λα δηαηεξνχλ ην δέξκα ηνπ ρξήζηε ζηεγλφ θαη θαζαξφ. 
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21. Ξεηζέηα ηύπνπ WETTEX: ζπνγγνπεηζέηα ππεξαπνξξνθεηηθή κε εηδηθή επίζηξσζε γηα λα κελ 

αθήλεη ρλνχδηα θαηά ηελ δηάξθεηα ρξήζεο ηεο, λα θφβεηαη εχθνια ρσξίο ςαιίδη. 

22. Ξνηήξηα κειακίλε κε ιαβή: λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο, λα πιέλνληαη ζην πιπληήξην πηάησλ. 

23. Ξιαζηηθά πνηεξάθηα (ηνπ θαθέ): κηαο ρξήζεσο, λα είλαη ιεπθά, άξηζηεο πνηφηεηαο πιηθφ 

θαηαζθεπήο, ζπζθεπαζία 50 ηκρ. 

24. Ξιαζηηθό πνηήξη ηνπ λεξνύ: κηαο ρξήζεσο, λα είλαη ιεπθά, άξηζηεο πνηφηεηαο πιηθφ 

θαηαζθεπήο, ζπζθεπαζία 50 ηκρ. 

25. Ξιαζηηθό πηάην κεγάιν: ζπζθεπαζία 10 ηκρ. 

26.,27.) Παθνύια απνξξηκκάησλ: καχξεο, δηαζηάζεσο 80x110,60x80 πεξίπνπ, ην θηιφ λα 

πεξηέρεη πάλσ απφ 10 ηεκάρηα πεξίπνπ, λα είλαη ιεπηή, εμαηξεηηθά αλζεθηηθή. 

28. Πακπνπάλ θαη αθξόινπηξν: κε PH νπδέηεξν, ζπζθεπαζία 1 ιίηξν. 

29. Πθνύπα απιή: κνλή εληζρπκέλε κε ηξίρα 7 εθ. 4ζεηξψλ. 

30. Πθνπγγάξη θνπδίλαο κε θίκπξα:  λα είλαη εμαηξεηηθήο αληνρήο, λα κελ αθήλεη ίρλε πιηθνχ 

θαηά ηελ ρξήζε ηνπ. 

31. Πθνπγγάξη κπάληνπ:  απιφ ζθνπγγάξη δηάζηαζεο  (15x10x4) πεξίπνπ, απαιφ γηα ηνλ 

θαζαξηζκφ ηνπ δέξκαηνο. 

32. Πθνπγγαξίζηξα ηύπνπ WETTEX: κε αληνρή ζηα αιθαιηθά θαη φμηλα θαζαξηζηηθά, λα κελ 

αθήλεη ρλνχδηα θαηά ηε ρξήζε ηεο, κε κεγάιε απνξξνθεηηθφηεηα, ζπζθεπαζία 2 ηεκ. 

33. Πύξκα ρνληξό: κε θνχζθεο, γηα πιχζηκν ζθεπψλ, βάξνο 20 gr/ηκρ, ππθλφ, εμαηξεηηθήο 

αληνρήο. 

34. Ρξαπεδνκάληεια κηαο ρξήζεο: ρξψκα δηάθαλν, δηαζηάζεηο 1.00ρ 1.00. 

35. γξό  πηάησλ γηα ην ρέξη:  

 Ηνληθά ηαζηελεξγά 5-15% 

 Κε ηνληθά Ραζηελεξγά 15% 

 PH πδαηηθνχ δηαιχκαηνο , Νπδέηεξν 

 Δηδηθή ζχλζεζε γηα λα βνήζα ηνλ θαζαξηζκφ ξχπσλ θάζε κνξθήο (ηζάη , ιίπε, αίκα, θαθέο, 

απγφ, θηι 

 Λα δίλνληαη νδεγίεο ρξήζεσο 

 Λα δίλνληαη νδεγίεο αζθάιεηαο 

 Λα δηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζία ησλ 4 ιίηξσλ  

 Λα θέξεη ζήκαλζε CE 

 Λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο πνπ δίλνληαη ζηελ νδεγία 91/155 ηεο 

επξσπατθήο έλσζεο 
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 Λα πεξηέρεη ζπζηαηηθά ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο πνπ δίλνληαη ζηελ νδεγία 89/542 ηεο επξσπατθήο 

έλσζεο 

36. Yγξό πιπληεξίνπ πηάησλ: 

 Ηνληθά ηαζηελεξγά 5-15% 

 Κε ηνληθά Ραζηελεξγά 15% 

 PH πδαηηθνχ δηαιχκαηνο 1%,6-8 πεξίπνπ 

 δξνμείδην λαηξίνπ < 5% 

 Φσζθνληθέο ελψζεηο <5% 

 Άιαο ηνπ λαηξίνπ 5-15% 

 Λα είλαη θαηάιιειν γηα πνιχ ζθιεξά λεξά 

 Δηδηθή ζχλζεζε γηα λα βνήζα ηνλ θαζαξηζκφ ξχπσλ θάζε κνξθήο (ηζάη , ιίπε, αίκα, θαθέο, 

απγφ, θηι) 

 Nα θαζαξίδεη ηνπο πην δχζθνινπο ξχπνπο θαη ππνιείκκαηα ηξνθίκσλ  

 Λα πεξηέρεη δεδνκέλα αζθαιείαο 

 Λα δίλνληαη νδεγίεο ρξήζεσο 

 Λα δίλνληαη νδεγίεο αζθάιεηαο 

 Λα δηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζίεο 4lit  

 Λα θέξεη ζήκαλζε CE 

 Λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο πνπ δίλνληαη ζηελ νδεγία 91/155 ηεο 

επξσπατθήο έλσζεο 

 Λα πεξηέρεη ζπζηαηηθά ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο πνπ δίλνληαη ζηελ νδεγία 89/542 ηεο επξσπατθήο 

έλσζεο 

37. γξό δαπέδνπ: 

 Λα είλαη επαγγεικαηηθήο γεληθήο ρξήζεσο 

 Ρν απνξξππαληηθφ λα είλαη ξπζκηδφκελνπ αθξνχ 

 Λα έρεη απνιπκαληηθέο ηδηφηεηεο 

 Λα κελ αθήλεη ίδεκα 

 Λα έρεη επράξηζηε θαη δηαθξηηηθή νζκή 

 Λα πεξηέρεη ελεξγά επηθαλεηνδξαζηηθά min 5% 

 Αληνληθά , κε αληνληθά ηαζηελεξγά ιηγφηξν απφ 5% 

 Λα πεξηέρεη ζαπνχλη min 0,8% 

 Λα πεξηέρεη δηαιχηε min 4% 

 Λα δίλνληαη νδεγίεο ρξήζεσο 

 Λα δίλνληαη νδεγίεο αζθαιείαο  

ΑΔΑ: ΩΚ9ΦΟΞ8Ψ-ΜΞ6



 Λα πεξηέρεη δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο 

 Λα δηαηίζεληαη  ζε ζπζθεπαζίεο 4 ιίηξσλ 

38.  γξό αιάησλ: λα είλαη ειαθξψο φμηλν, λα θαζαξίδεη αλνμείδσηεο επηθάλεηεο, πδξαπιηθά 

εμαξηήκαηα ( βάλεο ,κπαηαξίεο, θηι), λα δηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζία 500ml. 

39. γξό θαζαξηζηηθό θνύξλνπ 750ML: ηζρπξφ θαζαξηζηηθφ γηα ηνλ θνχξλν πνπ αθαηξεί κε 

επθνιία θακέλεο ηξνθέο, βξσκηά θαη ιίπε κέζα ζηνλ θνχξλν. 

 Ηδαληθφ γηα φια ηα είδε θνχξλσλ  

 Δχθνιν ζηελ ρξήζε 

 Κε εξεζηζηηθφ 

 Ξξνζθέξεη ιάκςε κεηά ηνλ θαζαξηζκφ 

 Βηνδηαζπψκελν, νηθνινγηθφ πξντφλ 

 Ρν πξντφλ θέξεη απηνθφιιεην κε νδεγίεο ρξήζεο ζηα Διιεληθά 

40. γξό Θαζαξηζκνύ Ρδακηώλ κε ςεθαζηήξα: λα πεξηέρεη επηθαλεηνδξαζηηθά 0,3-0,5%.Λα 

πεξηέρεη νξγαληθφ δηαιχηε ηνπ νπνίνπ ηνπιάρηζηνλ αιθνφιε) min 6%. Δηδηθή ζχλζεζε γηα λα βνήζα 

ηνλ θαζαξηζκφ θαη λα κελ αθήλεη ζάκπσκα κεηά ην ζθνχπηζκα θαη ην ζηέγλσκα. Λα δίλνληαη 

νδεγίεο ρξήζεσο θαη νδεγίεο αζθάιεηαο. Λα δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία ησλ 450 ml κε ςεθαζηήξα. 

Λα θέξεη ζήκαλζε CE &  λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο πνπ δίλνληαη ζηελ νδεγία 

91/155  ηεο επξσπατθήο έλσζεο επίζεο λα πεξηέρεη ζπζηαηηθά ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο πνπ δίλνληαη 

ζηελ νδεγία 89/542  ηεο επξσπατθήο έλσζεο.  

41. Φηαιίδηα πγξαεξίνπ: απφ Βνπηάλην 190 gr 

42. Σαξηί θνπδίλαο ξνιό: 800gr/ξνιφ πεξίπνπ, 2-θχιια, ιεπθαζκέλνο ρεκηθφο πνιηφο 100%, 

κήθνο ξνινχ 2x81 κέηξα απαιφ, ιεπθφ ραξηί 100% 

43. Σαξηί πγείαο ξνιό: ηνπιάρηζηνλ 500gr/ξνιφ θαη 200gr αληίζηνηρα, 2-θπιια  φπνπ δελ 

αλαθέξνληαη γξακκάξηα, ιεπθαζκέλνο ρεκηθφο πνιηφο 100%, 140 κέηξα κήθνο, πιεπξά 10 cm 

πεξίπνπ, απαιφ θαηά πξνηίκεζε απφ αλαθπθισκέλν ραξηί ιεπθφ 100%. 

44. Σαξηνπεηζέηεο: Λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο, απαιέο, απνξξνθεηηθέο, αλζεθηηθέο. Πε 

θαηάιιεια ηππνπνηεκέλε πιαζηηθή ζπζθεπαζία ησλ 750 θχιισλ, ιεπθνχ ρξψκαηνο, αλά παθέην 

δηαζηάζεσλ 30ρ30 , βάξνπο 100 γξακκαξίσλ ην ειάρηζην. Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα 

αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ε πξνέιεπζε. 

45. Σεηξνπεηζέηεο: παθέην 700 θχιισλ , βάξνο 550 gr /παθ. πεξίπνπ, ιεπθαζκέλνο ρεκηθφο 

πνιηφο 100% 

46. Σισξίλε:   

- Οεπζηή θαη παρχξεπζηε κε άξσκα ιεκφλη   

- Λα πεξηέρεη ηξηπνιπθσζθσξηθφ Λα min 10% 
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- Λα πεξηέρεη θαπζηηθφ Λα min 0,3% 

- Ιεπθαληηθνί παξάγνληεο κε βάζε ην ριψξην ιηγφηεξν απφ 5% 

- Λα έρεη απνιπκαληηθή δξάζε 

- Λα έρεη ππνρξεσηηθά επράξηζηε θαη δηαθξηηηθή νζκή 

- Ππζθεπαζία 4 lit 

 

Γειώλσ όηη απνδέρνκαη όινπο  ηνπο όξνπο  ηεο δηαθήξπμεο   πιήξσο θαη 
αλεπηθπιάθησο. 

ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ: 

Ρα απνξξππαληηθά πξέπεη λα δηέιζνπλ επηηπρψο ηελ πξαθηηθή δνθηκαζία πξνο έιεγρν ηνπ 
αθξηζκνχ θαη ηεο ελ γέλεη ζπκπεξηθνξάο 

I. Κεηά ην πιχζηκν δελ πξέπεη λα κέλνπλ θειίδεο επί ησλ ζθεπψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην 
ζηεγλσηηθφ 

II. Ρα πνζνζηά αλαθέξνληαη ζην είδνο ηεο ζπζθεπαζίαο θαη φρη ζηελ αλεθηηθφηεηα ηεο παξάδνζεο 
ησλ πξντφλησλ 

III. Λα θέξνπλ  ζήκαλζε CE 
IV. Λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο πνπ δίλνληαη ζηελ νδεγία 91/155 ηεο Δ.Δ 
V. Λα πεξηέρεη ζπζηαηηθά ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο πνπ δίδνληαη ζηελ νδεγία 89/542 ηεο Δ.Δ 

VI. Έιεγρνο καθξνζθνπηθφο θαη ρεκηθφο 
VII. Ξαξαπάλσ αλαθέξνληαη νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζε ζπζηαηηθά πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ ηα 

πξνζθεξφκελα είδε. Νη απαηηήζεηο ζε ζπζηαηηθά δελ αθνξνχλ νινθιεξσκέλεο ζπλζέζεηο, αιιά 
ειάρηζηεο απαηηήζεηο νξηζκέλσλ κφλν θπξίσλ θαη ζπλεξγαηηθψλ ζπζηαηηθψλ. Δλαπφθεηηαη ζηελ 
θξίζε ησλ πξνκεζεπηψλ λα πιαηζηψλνπλ ηα ζπζηαηηθά πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο , κε φια ηα αλαγθαία γηα λα παξαδψζνπλ πξντφληα πνπ ζα έρνπλ ηθαλνπνηεηηθή 
θαζαξηζηηθή θαη πιπληηθή δξάζε. 

VIII. Ρα πεξηερφκελα ζην απνξξππαληηθφ ζπζηαηηθά δελ ζα είλαη επηβιαβή ζηηο πιπληηθέο κεραλέο. 
IX. Πε πεξίπησζε πξνβιεκάησλ θαηά ηελ ρξήζε ησλ πιηθψλ ζα πξέπεη ν πξνκεζεπηήο λα 

παξεπξεζεί ζε δνθηκή ρξήζεο θαη ζε πεξίπησζε αζηνρίαο ζα γίλεη αληηθαηάζηαζε φινπ ηνπ 
πιηθνχ πνπ ζα βξίζθεηαη ζηηο απνζήθεο ησλ Ξαξαξηεκάησλ ηνπ ΘΘΞΞΠΔ. 

X. Θα ζπλνδεχνληαη απφ νδεγίεο ρξήζεο θαη νδεγίεο αζθάιεηαο 
XI. Ν κεηνδφηεο πνπ ζα αλαδεηρζεί ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ζρεηηθά ην πξνζσπηθφ γηα ηελ 

άξηζηε  ιεηηνπξγία ησλ πιπληεξίσλ . 
XII. Ν κεηνδφηεο πνπ ζα αλαδεηρζεί πξέπεη λα ελεκεξψζεη γηα ηηο δφζεηο ρξήζεο ησλ 

απνξξππαληηθψλ ,θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο , εθφζνλ νη ππάξρνπζεο δνζνκεηξηθέο 
αληιίεο δελ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ.. 

XIII. Ν κεηνδφηεο επηβάιιεηαη λα δηαηεξεί επηθνηλσλία κε ηα Ξαξαξηήκαηα ηνπ ΘΘΞΞΠΔ , φζνλ 
αθνξά πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο πνπ νθείινληαη ζηελ ρξήζε απνξξππαληηθψλ. 

 

ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΖ: 

17. ια ηα είδε  πνπ πξννξίδνληαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηξφθηκα ζα πξέπεη λα πιεξνχλ φιεο 
ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδεη ν Θψδηθαο Ρξνθίκσλ θαη Ξνηψλ (Άξζξα 21-28 "ιηθά θαη 
Αληηθείκελα πνπ πξννξίδνληαη λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηα ηξφθηκα") 

18. Ρα απνξξππαληηθά ζα είλαη εγθεθξηκέλα απφ ην Γεληθφ Xεκείν ηνπ Θξάηνπο  
Νη πξνκεζεχηξηεο εηαηξείεο ή νη εηαηξείεο  παξαγσγήο ησλ εηδψλ ζα πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ην 

πξφηππν (ISO)   κε ην νπνίν ζα έρνπλ πηζηνπνηεζεί φιεο νη ιεηηνπξγίεο  ηνπο.   
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ 

 
 

ΠΓΘΔΛΡΟΩΡΗΘΝΠ ΞΗΛΑΘΑΠ ΔΗΓΩΛ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ 2021 ΡΝ ΘΘΞΞΠΔ 

α/α ΔΗΓΝΠ ΞΝΠΝΡΖΡΑ 
Κνλάδα 

Κέηξεζεο 

Δλδ. Ρηκή  
ΑΛΔ 
ΦΞΑ 

ΦΞΑ 
6-

24% 

ΡΗΚΖ  
ΚΔ 

ΦΞΑ 

ΓΔΛΗΘΝ 
ΠΛΝΙΝ  

ΑΛΔ ΦΞΑ 

ΓΔΛΗΘΝ 
ΠΛΝΙΝ  
ΚΔ ΦΞΑ 

1 
ΑΛΡΗΠΖΞΡΗΘΝ ΣΔΟΗΥΛ 70% 

500 ML ΚΔ ΑΛΡΙΗΑ 
80 TEMAXIA 

     

2 
ΑΛΡΗΘΝΙΙΖΡΗΘΝ ΣΑΟΡΗ 8 

ΚΔΡΟΥΛ 
25 ΡΔΚΑΣΗΑ 

     

3 

ΑΙΝΚΗΛΝΣΑΟΡΝ 50 

ΚΔΡΟΥΛ 
40 ΡΔΚΑΣΗΑ 

     

4 

ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΝ 

ΞΙΛΡΖΟΗΝ ΟΝΣΥΛ ΠΔ 
ΠΘΝΛΖ 15 ΘΗΙΥΛ 

1500 ΘΗΙΑ 
     

5 

ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΝ 

ΞΙΛΡΖΟΗΝ ΟΝΣΥΛ ΠΔ 
ΓΟΖ ΚΝΟΦΖ 

300 ΘΗΙΑ 
     

6 
ΑΞΝΠΚΖΡΗΘΝ ΣΥΟΝ 300 ML 

ΠΞΟΔ 
20 ΡΔΚΑΣΗΑ 

     

7 
ΑΟΥΚΑ ΙΔΚΝΛΗ 200ML 

ΡΞΝ ΠΞΟΔ 
10 ΡΔΚΑΣΗΑ 

     

8 ΑΦΟΝΠ ΜΟΗΠΚΑΡΝΠ 200ML 120 ΡΔΚΑΣΗΑ 
     

9 
ΓΑΙΗΠΡΗΘΝ ΞΙΛΡΖΟΗΝ 

ΞΗΑΡΥΛ 13L 
150 ΡΔΚΑΣΗΑ 

     

10 
ΓΗΑΦΑΛΖΠ ΚΔΚΒΟΑΛΖ 
ΡΟΝΦΗΚΥΛ 50 ΚΔΡΟΥΛ 

30 ΡΔΚΑΣΗΑ 
     

11 ΔΛΡΝΚΝΘΡΝΛΝ 300ΚL 40 ΡΔΚΑΣΗΑ 
     

12 

ΘΑΓΝΗ ΚΔ ΘΑΞΑΘΗ 
ΞΝΓΝΘΗΛΖΡΝΗ ΚΔ ΞΔΡΑΙ  

40lt 

6 ΡΔΚΑΣΗΑ 
     

13 
ΘΔΠΔΓΑΘΗΑ ΞΙΑΠΡΗΘΑ ΚΗΑΠ 

ΣΟΖΠΖΠ 50άδεο 
10000 ΡΔΚΑΣΗΑ 

     

14 
ΘΝΒΑΠ ΚΔ ΠΡΗΦΡΖ 

ΞΙΑΠΡΗΘΝΠ 5lt 
6 ΡΔΚΑΣΗΑ 

     

ΑΔΑ: ΩΚ9ΦΟΞ8Ψ-ΜΞ6



15 ΘΝΛΡΑΟΗΑ ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ 10 ΡΔΚΑΣΗΑ 
     

16 
ΘΟΔΚΝΠΑΞΝΛΝ ΣΔΟΗΥΛ 4 

ΙΗΡΟΥΛ 
280 ΙΗΡΟΑ 

     

17 ΙΔΘΑΛΖ ΞΙΑΠΡΗΘΖ 10lt 8 ΡΔΚΑΣΗΑ 
     

18 ΙΔΘΑΛΖ ΞΙΑΠΡΗΘΖ 13lt 5 ΡΔΚΑΣΗΑ 
     

19 
ΙΔΘΑΛΡΗΘΝ ΟΝΣΥΛ ΠΔ 

ΠΘΝΛΖ 20 ΘΗΙΥΛ 
1100 ΘΗΙΑ 

     

20 ΛΣΝΘΝΞΡΔΠ 63 ΡΔΚΑΣΗΑ 
     

21 
ΚΑΙΑΘΡΗΘΝ ΟΝΣΥΛ 4 

ΙΗΡΟΥΛ 
448 ΙΗΡΟΑ 

     

22 
ΚΞΗΚΞΔΟΝ ΞΙΑΠΡΗΘΝ ΚΔ 

ΘΖΙΖ ΘΑΗ ΘΑΞΑΘΗ 250 ML 
50 ΡΔΚΑΣΗΑ 

     

23 

ΜΟΗΠΡΗΘΖ ΚΖΣΑΛΖ 2 

ΙΔΞΗΓΥΛ ΚΗΑΠ ΣΟΖΠΖΠ 
ΠΠΘΔΑΠΗΑ 5 ΡΔΚΑΣΗΥΛ 

520 ΠΠΘΔΑΠΗΑ 
     

24 ΞΑΛΑ L ΑΘΟΑΡΔΗΑΠ 12000 ΡΔΚΑΣΗΑ 
     

25 
ΞΑΛΑ L ΑΘΟΑΡΔΗΑΠ ΡΞΝ 

ΒΟΑΘΑΘΗ 
2000 ΡΔΚΑΣΗΑ 

     

26 ΞΑΛΑ XL ΑΘΟΑΡΔΗΑΠ 36000 ΡΔΚΑΣΗΑ 
     

27 ΞΑΛΑ M ΑΘΟΑΡΔΗΑΠ 12000 ΡΔΚΑΣΗΑ 
     

28 
ΞΔΡΠΔΡΑ ΡΞΝ WETTEX ΠΔ 

ΟΝΙΝ 
6 ΡΔΚΑΣΗΑ 

     

29 
ΞΗΓΘΑΙ ΞΙΑΠΡΗΘΝ ΘΙΔΗΠΡΝ 

ΡΞΝ 
70 ΡΔΚΑΣΗΑ 

     

30 
ΞΙΑΠΡΗΘΝ ΞΗΑΡΝ ΚΔΓΑΙΝ   

10δα 
40 ΞΑΘΔΡΑ 

     

31 
ΞΙΑΠΡΗΘΝ ΞΝΡΖΟΑΘΗ ΡΝ 

ΘΑΦΔ 50δα 
150 ΞΑΘΔΡΑ 

     

32 
ΞΙΑΠΡΗΘΝ ΞΝΡΖΟΑΘΗ ΡΝ 

ΛΔΟΝ 50δα 
150 ΞΑΘΔΡΑ 

     

33 ΞΝΡΖΟΗ ΚΔΙΑΚΗΛΖ ΚΔ ΙΑΒΖ 50 ΡΔΚΑΣΗΑ 
     

34 
ΠΑΘΝΙΑ ΑΞΝΟΟΗΚΑΡΥΛ 

ΓΗΓΑΠ ΚΑΟΔΠ 80X110 
250 ΘΗΙΑ 

     

35 
ΠΑΘΝΙΑ ΑΞΝΟΟΗΚΑΡΥΛ 

ΚΔΠΑΗΔΠ 60x80 
230 ΘΗΙΑ 

     

36 

ΠΑΘΝΙΔΠ ΡΟΝΦΗΚΥΛ 
(28Σ50) ΠΠΘΔΑΠΗΑ 25 

ΡΔΚΑΣΗΥΛ  

20 ΠΠΘΔΑΠΗΑ 
     

37 
ΠΑΚΞΝΑΛ & ΑΦΟΝΙΝΡΟΝ 

1000 ml 
300 ΡΔΚΑΣΗΑ 

     

38 

ΠΘΔΝΠ ΑΙΝΚΗΛΗΝ 
ΡΟΝΦΗΚΥΛ 

ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΓΟΑΚΝ 
ΠΠΘΔΑΠΗΑ 100 ΡΔΚ.  

ΣΥΟΖΡΗΘΝΡΖΡΑ 470 ML 

3 ΠΠΘΔΑΠΗΑ 
     

ΑΔΑ: ΩΚ9ΦΟΞ8Ψ-ΜΞ6



39 ΠΘΝΞΑ ΑΞΙΖ ΚΔ ΘΝΛΡΑΟΗ 12 ΡΔΚΑΣΗΑ 
     

40 ΠΟΚΑ ΣΝΛΡΟΝ 200 ΡΔΚΑΣΗΑ 
     

41 
ΠΔΟΒΗΔΡΔΠ ΚΔ ΑΡΝΘΝΙΖΡΖ 

ΡΑΗΛΗΑ 20 ηεκ. 
30 ΠΠΘΔΑΠΗΑ 

     

42 
ΠΦΝΓΓΑΟΗ ΘΝΕΗΛΑΠ ΚΔ 

ΦΗΚΞΟΑ 
410    ΡΔΚΑΣΗΑ 

     

43 ΠΦΝΓΓΑΟΗ ΚΞΑΛΗΝ 1310 ΡΔΚΑΣΗΑ 
     

44 
ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΡΟΔΠ ΡΞΝ 

ΒΔΡΔΜ 
20 ΡΔΚΑΣΗΑ 

     

45 

ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΡΟΔΠ 

ΔΞΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΔΠ ΚΔ 

ΘΝΛΡΑΟΗ 

10 ΡΔΚΑΣΗΑ 
     

46 
ΡΟΑΞΔΕΝΚΑΛΡΖΙΑ ΚΗΑΠ 

ΣΟΖΠΖΠ 
100 ΘΗΙΑ 

     

47 
ΓΟΝ ΑΞΝΙΚΑΛΡΗΘΝ 

ΔΞΗΦΑΛΔΗΥΛ 4 ΙΗΡΟΥΛ 
48 ΡΔΚΑΣΗΑ 

     

48 ΓΟΝ ΓΑΞΔΓΝ 4 ΙΗΡΟΥΛ 48 ΡΔΚΑΣΗΑ 
     

49 
ΓΟΝ ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ 

ΦΝΟΛΝ 750 ML ΠΞΟΔ 
20 ΡΔΚΑΣΗΑ 

     

50 
ΓΟΝ ΞΗΑΡΥΛ ΓΗΑ ΡΝ ΣΔΟΗ 4 

ΙΗΡΟΥΛ 
218 ΙΗΡΟΑ 

     

51 
ΓΟΝ ΑΞΝΠΘΙΖΟΛΡΗΘΝ ΓΗΑ 

ΞΙΛΡΖΟΗΝ ΟΝΣΥΛ 
0 ΙΗΡΟΑ 

     

52 
ΓΟΝ ΞΙΛΡΖΟΗΝ ΞΗΑΡΥΛ 4 

ΙΗΡΟΥΛ 
200 ΙΗΡΟΑ 

     

53 
ΓΟΝ ΡΕΑΚΗΥΛ ΚΔ 

ΤΔΘΑΠΡΖΟΑ 450ml 
50 ΡΔΚΑΣΗΑ 

     

54 
ΓΟΝΣΙΥΟΗΘΝ ΝΜ 450 ML 

ΞΔΟΗΞΝ 
0 ΡΔΚΑΣΗΑ 

     

55 ΦΗΑΙΗΓΗΑ ΒΝΡΑΛΗΝ 190 gr 40 ΡΔΚΑΣΗΑ 
     

56 ΣΑΟΡΗ ΘΝΕΗΛΑΠ ΟΝΙΝ 800gr 1020 ΡΔΚΑΣΗΑ 
     

57 
ΣΑΟΡΗ ΓΔΗΑΠ ΟΝΙΝ ΡΥΛ 

120gr 
3800 ΡΔΚΑΣΗΑ 

     

58 
ΣΑΟΡΝΞΔΡΠΔΡΔΠ 

ΠΠΘΔΑΠΗΑ 750θ 
40 ΡΔΚΑΣΗΑ 

     

59 
ΣΔΗΟΝΞΔΡΠΔΡΑ ΕΗΘ-ΕΑΘ 

ΓΗΦΙΙΖ 200 ΦΙΙΥΛ 
1800 ΡΔΚΑΣΗΑ 

     

60 ΣΡΔΛΔΠ ΚΑΙΙΗΥΛ  100 ΡΔΚΑΣΗΑ 
     

61 ΣΙΥΟΗΛΖ 4 ΙΗΡΟΥΛ 600 ΙΗΡΟΑ 
     

ΠΛΝΙΝ ΑΛΔ ΦΞΑ: 
 

                                                                                                      ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ: 
 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΚ9ΦΟΞ8Ψ-ΜΞ6



 

 

ΞΗΛΑΘΑΠ ΔΗΓΩΛ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ ΘΑΗ ΔΞΟΔΞΗΠΚΝ 2021 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ 
ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΞΑΗΓΗΝ ΦΘΗΩΡΗΓΑΠ 

α/α ΔΗΓΝΠ ΞΝΠΝΡΖΡΑ 
Κνλάδα 

Κέηξεζεο 

Δλδ. 
Ρηκή  
ΑΛΔ 
ΦΞΑ 

ΦΞΑ 

24% 

ΡΗΚΖ 
ΚΔ 

ΦΞΑ 

ΓΔΛΗΘΝ 
ΠΛΝΙΝ 

ΑΛΔ 
ΦΞΑ 

ΓΔΛΗΘΝ 
ΠΛΝΙΝ 

ΚΔ ΦΞΑ 

1 ΑΙΝΚΗΛΝΣΑΟΡΝ 50κ 10 ΡΔΚΑΣΗΑ 
     

2 
ΓΗΑΦΑΛΖΠ ΚΔΚΒΟΑΛΖ 
ΡΟΝΦΗΚΥΛ 50 ΚΔΡΟΥΛ 

10 ΡΔΚΑΣΗΑ 
     

3 
ΘΝΒΑΠ ΚΔ ΠΡΗΦΡΖ 

ΞΙΑΠΡΗΘΝΠ 5lt 
3 ΡΔΚΑΣΗΑ 

     

4 ΛΣΝΘΝΞΡΔΠ 15 ΡΔΚΑΣΗΑ 
     

5 
ΠΑΘΝΙΑ ΑΞΝΟΟΗΚΑΡΥΛ 

ΚΔΠΑΗΔΠ 60x80 
30 ΘΗΙΑ 

     

6 
ΠΘΝΞΑ ΑΞΙΖ ΚΔ 

ΘΝΛΡΑΟΗ 
5 ΡΔΚΑΣΗΑ 

     

7 ΠΟΚΑ ΣΝΛΡΟΝ 20 ΡΔΚΑΣΗΑ 
     

8 ΠΦΝΓΓΑΟΗ ΚΞΑΛΗΝ 10 ΡΔΚΑΣΗΑ 
     

9 
ΠΦΝΓΓΑΟΗ ΘΝΕΗΛΑΠ ΚΔ 

ΦΗΚΞΟΑ 
10    ΡΔΚΑΣΗΑ 

     

10 

ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΡΟΔΠ 

ΔΞΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΔΠ ΚΔ 

ΘΝΛΡΑΟΗ 

5 ΡΔΚΑΣΗΑ 
     

11 
ΣΑΟΡΗ ΓΔΗΑΠ ΟΝΙΝ ΡΥΛ 

120gr 
300 ΡΔΚΑΣΗΑ 

     

12 
ΣΑΟΡΗ  ΘΝΕΗΛΑΠ ΟΝΙΝ 

800gr 
20 ΡΔΚΑΣΗΑ 

     

ΠΛΝΙΝ ΑΛΔ ΦΞΑ: 
 

                                                                                                              ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ: 
 

 

 

ΞΗΛΑΘΑΠ ΔΗΓΩΛ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ 2021 ΡΝ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ ΑΚΔΑ 
ΦΘΗΩΡΗΓΑΠ 

α/α ΔΗΓΝΠ ΞΝΠΝΡΖΡΑ 
Κνλάδα 

Κέηξεζεο 

Δλδ. 
Ρηκή  
ΑΛΔ 
ΦΞΑ 

ΦΞΑ 

24% 

ΡΗΚΖ 

ΚΔ 
ΦΞΑ 

ΓΔΛΗΘ
Ν 

ΠΛΝΙ
Ν ΑΛΔ 

ΦΞΑ 

ΓΔΛΗΘΝ 

ΠΛΝΙΝ 
ΚΔ ΦΞΑ 

ΑΔΑ: ΩΚ9ΦΟΞ8Ψ-ΜΞ6



1 
ΑΛΡΗΠΖΞΡΗΘΝ ΣΔΟΗΥΛ 

70% 500 ML ΚΔ ΑΛΡΙΗΑ 
80 TEMAXIA 

     

2 
ΑΙΝΚΗΛΝΣΑΟΡΝ 50 

ΚΔΡΟΥΛ 
20 ΡΔΚΑΣΗΑ 

     

3 

ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΝ 

ΞΙΛΡΖΟΗΝ ΟΝΣΥΛ ΠΔ 
ΓΟΖ ΚΝΟΦΖ 

300 ΘΗΙΑ 
     

4 
ΑΟΥΚΑ ΙΔΚΝΛΗ 200ML 

ΡΞΝ ΠΞΟΔ 
10 ΡΔΚΑΣΗΑ 

     

5 
ΑΦΟΝΠ ΜΟΗΠΚΑΡΝΠ 

200ML 
60 ΡΔΚΑΣΗΑ 

     

6 
ΓΗΑΦΑΛΖΠ ΚΔΚΒΟΑΛΖ 
ΡΟΝΦΗΚΥΛ 50 ΚΔΡΟΥΛ 

20 ΡΔΚΑΣΗΑ 
     

7 ΘΝΛΡΑΟΗΑ ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ 10 ΡΔΚΑΣΗΑ 
     

8 
ΘΝΒΑΠ ΚΔ ΠΡΗΦΡΖ 

ΞΙΑΠΡΗΘΝΠ 5lt 
3 ΡΔΚΑΣΗΑ 

     

9 
ΘΟΔΚΝΠΑΞΝΛΝ ΣΔΟΗΥΛ 4 

ΙΗΡΟΥΛ 
200 ΙΗΡΟΑ 

     

10 ΙΔΘΑΛΖ ΞΙΑΠΡΗΘΖ 10lt 3 ΡΔΚΑΣΗΑ 
     

11 
ΙΔΘΑΛΡΗΘΝ ΟΝΣΥΛ ΠΔ 

ΠΘΝΛΖ 20 ΘΗΙΥΛ 
100 ΘΗΙΑ 

     

12 ΛΣΝΘΝΞΡΔΠ 48 ΡΔΚΑΣΗΑ 
     

13 
ΚΑΙΑΘΡΗΘΝ ΟΝΣΥΛ 4 

ΙΗΡΟΥΛ 
248 ΙΗΡΟΑ 

     

14 
ΚΞΗΚΞΔΟΝ ΞΙΑΠΡΗΘΝ ΚΔ 
ΘΖΙΖ ΘΑΗ ΘΑΞΑΘΗ 250 ML 

50 ΡΔΚΑΣΗΑ 
     

15 

ΜΟΗΠΡΗΘΖ ΚΖΣΑΛΖ 2 

ΙΔΞΗΓΥΛ ΚΗΑΠ ΣΟΖΠΖΠ 

ΠΠΘΔΑΠΗΑ 5 ΡΔΚΑΣΗΥΛ 

400 ΠΠΘΔΑΠΗΑ 
     

16 ΞΑΛΑ L ΑΘΟΑΡΔΗΑΠ 12000 ΡΔΚΑΣΗΑ 
     

17 
ΞΑΛΑ L ΑΘΟΑΡΔΗΑΠ ΡΞΝ 

ΒΟΑΘΑΘΗ 
2000 ΡΔΚΑΣΗΑ 

     

18 ΞΑΛΑ M ΑΘΟΑΡΔΗΑΠ 12000 ΡΔΚΑΣΗΑ 
     

19 ΞΑΛΑ XL ΑΘΟΑΡΔΗΑΠ 6000 ΡΔΚΑΣΗΑ 
     

20 
ΞΔΡΠΔΡΑ ΡΞΝ WETTEX 

ΠΔ ΟΝΙΝ 
3 ΡΔΚΑΣΗΑ 

     

21 
ΞΗΓΘΑΙ ΞΙΑΠΡΗΘΝ 
ΘΙΔΗΠΡΝ ΡΞΝ 

50 ΡΔΚΑΣΗΑ 
     

22 
ΞΙΑΠΡΗΘΝ ΞΗΑΡΝ ΚΔΓΑΙΝ 

10δα 
20 ΞΑΘΔΡΑ 

     

23 
ΞΙΑΠΡΗΘΝ ΞΝΡΖΟΑΘΗ ΡΝ 

ΘΑΦΔ 50δα 
150 ΞΑΘΔΡΑ 

     

ΑΔΑ: ΩΚ9ΦΟΞ8Ψ-ΜΞ6



24 
ΠΑΘΝΙΑ ΑΞΝΟ. ΓΗΓΑΠ 

ΚΑΟΔΠ 80Σ110 
150 ΘΗΙΑ 

     

25 

ΠΑΘΝΙΔΠ ΡΟΝΦΗΚΥΛ 

(28Σ50) ΠΠΘΔΑΠΗΑ 25 
ΡΔΚΑΣΗΥΛ  

20 ΠΠΘΔΑΠΗΑ 
     

26 
ΠΘΝΞΑ ΑΞΙΖ ΚΔ 

ΘΝΛΡΑΟΗ 
7 ΡΔΚΑΣΗΑ 

     

27 ΠΟΚΑ ΣΝΛΡΟΝ 80 ΡΔΚΑΣΗΑ 
     

28 
ΠΦΝΓΓΑΟΗ ΘΝΕΗΛΑΠ ΚΔ 

ΦΗΚΞΟΑ 
200 ΡΔΚΑΣΗΑ 

     

29 ΠΦΝΓΓΑΟΗ ΚΞΑΛΗΝ 200 ΡΔΚΑΣΗΑ 
     

30 
ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΡΟΔΠ ΡΞΝ 

ΒΔΡΔΜ 
20 ΡΔΚΑΣΗΑ 

     

31 

ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΡΟΔΠ 

ΔΞΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΔΠ ΚΔ 
ΘΝΛΡΑΟΗ 

5 ΡΔΚΑΣΗΑ 
     

32 
ΓΟΝ ΑΞΝΙΚΑΛΡΗΘΝ 

ΔΞΗΦΑΛΔΗΥΛ 4 ΙΗΡΟΥΛ 
48 ΡΔΚΑΣΗΑ 

     

33 ΓΟΝ ΓΑΞΔΓΝ 4 ΙΗΡΟΥΛ 48 ΡΔΚΑΣΗΑ 
     

34 
ΓΟΝ ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ 

ΦΝΟΛΝ 750 ML ΠΞΟΔ 
10 ΡΔΚΑΣΗΑ 

     

35 
ΓΟΝ ΞΗΑΡΥΛ ΓΗΑ ΡΝ ΣΔΟΗ 

4 ΙΗΡΟΥΛ 
68 ΙΗΡΟΑ 

     

36 
ΓΟΝ ΡΕΑΚΗΥΛ ΚΔ 
ΤΔΘΑΠΡΖΟΑ 450ml 

50 ΡΔΚΑΣΗΑ 
     

37 
ΦΗΑΙΗΓΗΑ ΒΝΡΑΛΗΝ 190 

gr 
40 ΡΔΚΑΣΗΑ 

     

38 
ΣΑΟΡΗ ΘΝΕΗΛΑΠ ΟΝΙΝ 

800gr 
700 ΡΔΚΑΣΗΑ 

     

39 
ΣΑΟΡΗ ΓΔΗΑΠ ΟΝΙΝ ΡΥΛ 

120gr 
1500 ΡΔΚΑΣΗΑ 

     

40 
ΣΑΟΡΝΞΔΡΠΔΡΔΠ 
ΠΠΘΔΑΠΗΑ 750θ 

40 ΡΔΚΑΣΗΑ 
     

41 
ΣΔΗΟΝΞΔΡΠΔΡΑ ΕΗΘ-ΕΑΘ 
ΓΗΦΙΙΖ 200 ΦΙΙΥΛ 

1500 ΡΔΚΑΣΗΑ 
     

42 ΣΙΥΟΗΛΖ 4 ΙΗΡΟΥΛ 100 ΙΗΡΟΑ 
     

ΠΛΝΙΝ ΑΛΔ ΦΞΑ: 
 

ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ: 
 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΚ9ΦΟΞ8Ψ-ΜΞ6



ΞΗΛΑΘΑΠ ΔΗΓΩΛ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ ΘΑΗ ΔΞΟΔΞΗΠΚΝ 2021 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ 
ΑΚΔΑ ΔΒΝΗΑΠ 

α/α ΔΗΓΝΠ ΞΝΠΝΡΖΡΑ 
Κνλάδα 

Κέηξεζεο 

Δλδ. 
Ρηκή 
ΑΛΔ 
ΦΞΑ 

ΦΞΑ 

24% 

ΡΗΚΖ 
ΚΔ 

ΦΞΑ 

ΓΔΛΗΘΝ 
ΠΛΝΙΝ 

ΑΛΔ 
ΦΞΑ 

ΓΔΛΗΘΝ 
ΠΛΝΙΝ 

ΚΔ ΦΞΑ 

1 
ΑΛΡΗΘΝΙΙΖΡΗΘΝ ΣΑΟΡΗ 8 

ΚΔΡΟΥΛ 
25 ΡΔΚΑΣΗΑ 

     

2 

ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΝ 

ΞΙΛΡΖΟΗΝ ΟΝΣΥΛ ΠΔ 
ΠΘΝΛΖ 15 ΘΗΙΥΛ 

1500 ΘΗΙΑ\ 
     

3 
ΑΙΝΚΗΛΝΣΑΟΡΝ 50 

ΚΔΡΟΥΛ 
10 ΡΔΚΑΣΗΑ 

     

4 
ΑΞΝΠΚΖΡΗΘΝ ΣΥΟΝ 300 

ML ΠΞΟΔ 
20 ΡΔΚΑΣΗΑ 

     

5 ΑΦΟΝΠ ΜΟΗΠΚΑΡΝΠ 200ML 60 ΡΔΚΑΣΗΑ 
     

6 
ΓΑΙΗΠΡΗΘΝ ΞΙΛΡΖΟΗΝ 

ΞΗΑΡΥΛ 13L 
150 ΡΔΚΑΣΗΑ 

     

7 ΔΛΡΝΚΝΘΡΝΛΝ 300ΚL 40 ΡΔΚΑΣΗΑ 
     

8 

ΘΑΓΝΗ ΚΔ ΘΑΞΑΘΗ 

ΞΝΓΝΘΗΛΖΡΝΗ ΚΔ ΞΔΡΑΙ  
40lt 

6 ΡΔΚΑΣΗΑ 
     

9 
ΘΔΠΔΓΑΘΗΑ ΞΙΑΠΡΗΘΑ ΚΗΑΠ 

ΣΟΖΠΖΠ 50άδεο 
10000 ΡΔΚΑΣΗΑ 

     

10 
ΘΟΔΚΝΠΑΞΝΛΝ ΣΔΟΗΥΛ 4 

ΙΗΡΟΥΛ 
80 ΙΗΡΟΑ 

     

11 ΙΔΘΑΛΖ ΞΙΑΠΡΗΘΖ 10lt 5 ΡΔΚΑΣΗΑ 
     

12 ΙΔΘΑΛΖ ΞΙΑΠΡΗΘΖ 13lt 5 ΡΔΚΑΣΗΑ 
     

13 
ΙΔΘΑΛΡΗΘΝ ΟΝΣΥΛ ΠΔ 

ΠΘΝΛΖ 20 ΘΗΙΥΛ 
1000 ΘΗΙΑ 

     

14 
ΚΑΙΑΘΡΗΘΝ ΟΝΣΥΛ 4 

ΙΗΡΟΥΛ 
200 ΙΗΡΟΑ 

     

15 

ΜΟΗΠΡΗΘΖ ΚΖΣΑΛΖ 2 
ΙΔΞΗΓΥΛ ΚΗΑΠ ΣΟΖΠΖΠ 

ΠΠΘΔΑΠΗΑ 5 ΡΔΚΑΣΗΥΛ 

120 ΠΠΘΔΑΠΗΑ 
     

16 ΞΑΛΑ XL ΑΘΟΑΡΔΗΑΠ 30000 ΡΔΚΑΣΗΑ 
     

17 
ΞΗΓΘΑΙ ΞΙΑΠΡΗΘΝ 

ΘΙΔΗΠΡΝ ΡΞΝ 
20 ΡΔΚΑΣΗΑ 

     

18 
ΞΙΑΠΡΗΘΝ ΞΝΡΖΟΑΘΗ ΡΝ 

ΛΔΟΝ 50δα 
150 ΞΑΘΔΡΑ 

     

19 
ΞΙΑΠΡΗΘΝ ΞΗΑΡΝ ΚΔΓΑΙΝ 

10δα 
20 ΞΑΘΔΡΑ 

     

20 
ΞΔΡΠΔΡΑ ΡΞΝ WETTEX 

ΠΔ ΟΝΙΝ 
3 ΡΔΚΑΣΗΑ 

     

21 
ΞΝΡΖΟΗ ΚΔΙΑΚΗΛΖ ΚΔ 

ΙΑΒΖ 
50 ΡΔΚΑΣΗΑ 
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22 
ΠΑΘΝΙΑ ΑΞΝΟΟΗΚΑΡΥΛ 
ΓΗΓΑΠ ΚΑΟΔΠ 80X110 

100 ΘΗΙΑ 
     

23 
ΠΑΘΝΙΑ ΑΞΝΟΟΗΚΑΡΥΛ 

ΚΔΠΑΗΔΠ 60x80 
200 ΘΗΙΑ 

     

24 
ΠΑΚΞΝΑΛ & ΑΦΟΝΙΝΡΟΝ 

1000 ml 
300 ΡΔΚΑΣΗΑ 

     

25 

ΠΔΟΒΗΔΡΔΠ ΚΔ 

ΑΡΝΘΝΙΖΡΖ ΡΑΗΛΗΑ 20 
ηεκ. 

30 ΠΠΘΔΑΠΗΑ 
     

26 

ΠΘΔΝΠ ΑΙΝΚΗΛΗΝ 

ΡΟΝΦΗΚΥΛ 
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΓΟΑΚΝ 

ΠΠΘΔΑΠΗΑ 100 ΡΔΚ.  
ΣΥΟΖΡΗΘΝΡΖΡΑ 470 ML 

3 ΠΠΘΔΑΠΗΑ 
     

27 ΠΟΚΑ ΣΝΛΡΟΝ 100 ΡΔΚΑΣΗΑ 
     

28 ΠΦΝΓΓΑΟΗ ΚΞΑΛΗΝ 1100 ΡΔΚΑΣΗΑ 
     

29 
ΠΦΝΓΓΑΟΗ ΘΝΕΗΛΑΠ ΚΔ 

ΦΗΚΞΟΑ 
200    ΡΔΚΑΣΗΑ 

     

30 
ΡΟΑΞΔΕΝΚΑΛΡΖΙΑ ΚΗΑΠ 

ΣΟΖΠΖΠ 
100 ΘΗΙΑ 

     

31 
ΓΟΝ ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ 

ΦΝΟΛΝ 750 ML ΠΞΟΔ 
10 ΡΔΚΑΣΗΑ 

     

32 
ΓΟΝ ΞΗΑΡΥΛ ΓΗΑ ΡΝ ΣΔΟΗ 4 

ΙΗΡΟΥΛ 
150 ΙΗΡΟΑ 

     

33 
ΓΟΝ ΞΙΛΡΖΟΗΝ ΞΗΑΡΥΛ 

4 ΙΗΡΟΥΛ 
200 ΙΗΡΟΑ 

     

34 ΣΙΥΟΗΛΖ 4 ΙΗΡΟΥΛ 500 ΙΗΡΟΑ 
     

35 
ΣΔΗΟΝΞΔΡΠΔΡΑ ΕΗΘ-ΕΑΘ 

ΓΗΦΙΙΖ 200 ΦΙΙΥΛ 
300 ΡΔΚΑΣΗΑ 

     

36 
ΣΑΟΡΗ  ΘΝΕΗΛΑΠ ΟΝΙΝ 

800gr 
300 ΡΔΚΑΣΗΑ 

     

37 ΣΡΔΛΔΠ ΚΑΙΙΗΥΛ  100 ΡΔΚΑΣΗΑ 
     

38 
ΣΑΟΡΗ ΓΔΗΑΠ ΟΝΙΝ ΡΥΛ 

120gr 
2000 ΡΔΚΑΣΗΑ 

     

ΠΛΝΙΝ ΑΛΔ ΦΞΑ: 
 

                                                                                                       ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ: 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ 

ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΑ ΔΓΓΖΡΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΝΙΩΛ 

 

ΔΓΓΖΠΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΠΔ ΔΟΩ 

 

Δθδφηεο:           

Ζκεξνκελία Έθδνζεο:         

Ξξνο ην Θέληξν Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο  

νδφο Πκχξλεο 25   Ρ.Θ. 35100, Ξφιε Ιακία 

Δγγύεζε  ππ’ αξηζκόλ               γηα επξώ    

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε, φηη δηα ηεο παξνχζεο επηζηνιήο εγγπψκεζα αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηεθδηθήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ 

ησλ    επξψ ππέξ ηεο Δηαηξείαο   , νδφο   , αξηζκφο    (ή ζε 

πεξίπησζε Έλσζεο ππέξ ησλ εηαηξηψλ (1)    ,(2)  , θ.ιπ. αηνκηθά γηα θάζε 

κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο 

σο κειψλ ηεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ), δηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο εηο ηνλ δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο 

  δηα ηελ παξνρή πξνκήζεηαο εηδψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ Ξαξαξηεκάησλ 

ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Ρ.,   κε ηελ ππ’ αξηζκ.    Γηαθήξπμε.   

Ζ παξνχζα εγγχεζε 2% θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηελ ζπκκεηνρή εηο ηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ 

απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο θαζ’ φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο. 

          Ζ Δγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηεο έλζηαζεο 

ηεο δηεθδηθήζεσο. 

          Ρν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία 

απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζε 

ηξεηο (3) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.  

          Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 

ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 

 Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ    Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα παξαηαζεί, εθφζνλ 

δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία ζαο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

Βεβαηνχηαη ππεχζπλα, φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη 

ηα ΛΞΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο δελ ππεξβαίλεη ην φξην εγγπήζεσλ πνπ έρεη 

θαζνξηζηεί απφ ην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ γηα ηελ Ρξάπεδά καο. 
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πόδεηγκα Δγγύεζεο Θαιήο Δθηέιεζεο 

ΔΓΓΖΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 

Δθδφηεο:           

Ζκεξνκελία Έθδνζεο:         

Ξξνο ην Θέληξν Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο,  

νδφο Πκχξλεο 25, Ρ.Θ. 35100, Ξφιε Ιακία 

 

Δγγύεζε  ππ’ αξηζκόλ      γηα επξώ    

          Ξιεξνθνξεζήθακε, φηη ε Δηαηξεία ή ε Έλσζε Δηαηξηψλ   , νδφο  , 

αξηζκφο  , ζαλ αλάδνρνο πξφθεηηαη λα ζπλάςεη καδί ζαο, ηελ ππ’  αξ. 

…………..ζχκβαζε, πνπ ζα θαιχπηεη ηελ αλάζεζε   , ζπλνιηθήο αμίαο  , 

θαη φηη ζχκθσλα κε ζρεηηθφ φξν ζηε ζχκβαζε απηή ε Δηαηξία ή Έλσζε ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη 

εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πνζνχ ίζνπ πξνο 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο εηδψλ………. 

ηνπ ………………... Ξνζνχ     

Κεηά ηα παξαπάλσ, ε Ρξάπεδα    παξέρεη ηελ απαηηνχκελε εγγχεζε ππέξ ηεο 

Δηαηξείαο (ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ππέξ ησλ εηαηξεηψλ  

1)  ,  

2)    αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ 

ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο Ξξνκεζεπηψλ θαη εγγπάηαη 

πξνο εζάο κε ηελ παξνχζα, αλεθθιήησο θαη αλεπηθπιάθησο, παξαηηνχκελε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, λα θαηαβάιεη ζε ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο, αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ 

ακθηζβεηήζεηο, αληηξξήζεηο ή ελζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ρσξίο έξεπλα ηνπ βάζηκνπ ή κε ηεο 

απαίηεζήο ζαο, κε απιή δήισζή ζαο φηη ε εηαηξεία παξέβε ή παξέιεηςε λα εθπιεξψζεη νπνηνδήπνηε 

φξν ηεο ζχκβαζεο, θάζε πνζφ πνπ ζα νξίδεηε ζηε δήισζή ζαο θαη πνπ δελ ζα μεπεξλά ην νξηδφκελν 

ζηε εγγχεζε απηή. 

          Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 

ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 

          Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ     

          Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία ζαο 

πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

          Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην 

Γεκφζην θαη ηα ΛΞΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο δελ ππεξβαίλεη ην φξην 

εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ γηα ηελ Ρξάπεδά καο. 

                                                           (Δμνπζηνδνηεκέλε πνγξαθή) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ε 

                 

ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ 

 

Π  Κ Β Α Π Ζ 

 

          Πηε Ιακία  ζήκεξα ηελ  ………… κεηαμχ: 

Αθελφο ηνπ θέληξνπ Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο πνπ  εθπξνζσπείηαη λφκηκα 

γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηελ Ξξφεδξν ηνπ ..……………………………………, 

θαη αθεηέξνπ ηεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία ………………………………….   θαη ην δηαθξηηηθό 

ηίηιν ………………………. κε ΑΦΚ …………….. ηεο Γ.Ν.. …………………. (ζην εμήο θαινχκελε 

«Αλάδνρν») πνπ εδξεχεη ……………… (νδφο ………………………., Ρ.Θ. ………….) θαη εθπξνζσπείηαη 

λφκηκα γηα ηελ πξψηε ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηνλ/ηελ………………………………., θάηνηθν 

……………, νδφο ……………, κε ΑΓΡ …………….. 

Θαη αθνχ έιαβαλ ππφςε, φηη: 

………………………… 

………………………………………… 

          Ήδε κε ηελ παξνχζα ν πξψηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ,  αλαζέηεη ζηε δεχηεξε ζπκβαιιφκελε 

εηαηξεία …………….(θαινχκελε ζην εμήο «ν Αλάδνρνο») θαη απηή αλαιακβάλεη ηελ ππεξεζία 

…………………. πνπ ηεο θαηαθπξψζεθε, ζπκθσλήζεθε θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα εμήο : 

ΑΟΘΟΝ 1ν: Αληηθείκελν ηεο Πύκβαζεο 

          Αληηθείκελν ηεο δηαθήξπμεο είλαη ε πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ (…..) γηα 

ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ Ξαξαξηεκάησλ ηνπ Θέληξνπ Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο 

Πηεξεάο Διιάδαο, ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή ηεο δηαθήξπμεο. 

          Ρα αλσηέξσ ζην εμήο ζα θαινχληαη πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ, 

ηα νπνία αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη πην πάλσ , πνζφηεηα θαη ηηκή κνλάδνο θαη ζχκθσλα κε ηελ 

πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνζθεξφκελεο 

ππεξεζίαο  θαη ε νπνία πξνζθνξά απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

ΑΟΘΟΝ 2ν: Ακνηβή – Ρίκεκα –  Ρξόπνο πιεξσκήο – Θξαηήζεηο 

          Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη 

πνζνηηθή παξαιαβή θαηά κήλα απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ θνξέα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ 

κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ πξνζθφκηζή ηνπο. Ρα 

αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο αλά κήλα πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ν αλάδνρνο είλαη:  
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          α) Ρηκνιφγην πψιεζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ   γηα παξαιαβή ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα.  

          β) Ξξαθηηθφ παξαιαβήο  πνηνηηθά θαη πνζνηηθά απφ ηξηκειή επηηξνπή ηνπ Ξαξαξηήκαηνο         

         γ) Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 

          Θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ, ζα παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 24 ηνπ Λ. 

2198/94 θφξνο εηζνδήκαηνο 

          Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λφκηκα παξαζηαηηθά / δηθαηνινγεηηθά. 

Απφ θάζε ηηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλνληαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο 

ηζρχνληεο θάζε θνξά Λφκνπο θαη ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ. 

          Ρα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.  

ΑΟΘΟΝ 3ν: Σξόλνο, Ρόπνο θαη Ρξόπνο Ξαξάδνζεο θαη Ξαξαιαβήο  

     Ζ παξνρή, ν ρξφλνο, ν ηφπνο θαζψο θαη ν ηξφπνο παξαιαβήο, ζα πξαγκαηνπνηείηαη  

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη κε ηνπο φξνπο ηεο Ρερληθήο πξνζθνξάο ηνπ 

αλαδφρνπ, ηα νπνία θαζίζηαληαη παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο. 

 

ΞΑΟΑΙΑΒΖ – ΞΑΟΑΓΝΠΖ  

Ζ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ πνπ ζα παξαδίδεηαη ζηηο 

απνζήθεο ησλ Ξαξαξηεκάησλ ηνπ Θέληξνπ Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο, ζα 

γίλεηαη απφ ηξηκειή επηηξνπή, πνπ ζα εθδίδεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο. Ρα δεηνχκελα πιηθά 

ζα παξαδίδνληαη ην αξγφηεξν κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ δηαβίβαζε ηεο αληίζηνηρεο 

παξαγγειίαο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο πξνο ηνλ πξνκεζεπηή. Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ, ηα νπνία ζα πξέπεη 

λα είλαη απνιχησο θαηάιιεια γηα ηελ ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη, ζα γίλεηαη κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ 

Αλαδφρνπ.  

          Ν πξνκεζεπηήο θέξεη ηελ επζχλε κέρξη ηεο νξηζηηθήο παξάδνζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ 

εθηφο αλ ε θζνξά ή θαηαζηξνθή πξνέιζεη απνδεδεηγκέλα απφ ππαηηηφηεηα ησλ εθπξνζψπσλ ή 

ππαιιήισλ ησλ Ξαξαξηεκάησλ ηνπ Θέληξνπ Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο. 

          Οεηψο ζπκθσλείηαη φηη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θαηά ην ρξφλν παξάδνζεο έρεη 

απνζπξζεί απφ ηελ θπθινθνξία νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο πξνκήζεηαο ησλ εηδψλ θαζαξηφηεηαο απηφ 

ζα αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή κε άιιν κε ηζνδχλακα ή βειηησκέλα ραξαθηεξηζηηθά. 

Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ Ξαξαξηεκάησλ ηνπ 

Θέληξνπ Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο, θαηφπηλ παξαγγειηψλ πνπ ζα 

δηαβηβάδνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή κέζσ ηνπ αξκνδίνπ Ρκήκαηνο.  

Ζ ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο πξνκήζεηαο θαηά 30% ιηγφηεξν ηεο πξνθεξπρζείζαο 

πξνκήζεηαο ή θαηά 30% κεγαιχηεξν ηεο πξνθεξπρζείζαο πξνκήζεηαο. 
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ΑΟΘΟΝ 4ν: πνρξεώζεηο θαη Δπζύλεο ηνπ Αλαδόρνπ 

          Ν  Αλάδνρνο δειψλεη αλεπηθχιαθηα, φηη απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη ζηα Ξαξαξηήκαηα απηήο. 

 ΑΟΘΟΝ 5ν: Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο  

          Γηα ηελ άξηηα, άξηζηε, πηζηή θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ν Αλάδνρνο κε ηελ 

ππνγξαθή ηεο παξνχζαο θαηέζεζε ζην Θέληξν Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο 

ηελ ππ’ αξηζ. ……………….. εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο 

………………………………….., ε νπνία θαιύπηεη ζε επξώ πνζνζηό 4% ηεο ζπλνιηθήο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο παξερόκελεο ππεξεζίαο πνπ ηνπ θαηαθπξώζεθε ρσξίο ην Φ.Ξ.Α. 

κε ρξόλν ηζρύνο έσο ……….. (έλα (01) έηνο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο), ήηνη 

πνζνύ ……………………………... απηή ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ νξηζηηθή, πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

παξαιαβή ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ηπρψλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν 

ζπκβαιιφκελνπο.  

ΑΟΘΟΝ 6ν: Δθρσξήζεηο –Κεηαβηβάζεηο  

          Ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε ζχκβαζε ή κέξνο απηήο ρσξίο ηελ 

έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

ΑΟΘΟΝ 7ν: Ιύζε – Θαηαγγειία ηεο Πύκβαζεο –Έθπησζε Αλαδόρνπ 

          Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο άξρεηαη απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο θαη ιήγεη κεηά απφ 

δηάζηεκα δψδεθα  (12) κελψλ. 

          Ρν Θέληξν Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε 

ζχκβαζε ζε θάζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ απηήο θαη θπξίσο ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

       α) Αλ ν Αλάδνρνο δελ εθπιεξψλεη πξνζεθφλησο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε 

ζχκβαζε, παξά ηηο πξνο ηνχην νριήζεηο ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ.  

       β) Αλ ν Αλάδνρνο δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ζχκθσλεο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζχκβαζεο 

εληνιέο   ηνπ  Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ., 

       γ)  Αλ ν Αλάδνρνο θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο  ,ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο 

θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ Λ.4412/16 θαη σο εθ ηνχην έπξεπε λα απνθιεηζηεί 

απφ ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

       

ΔΘΞΡΩΠΖ ΑΛΑΓΝΣΝ 

          Ρν Θέληξν Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ιχζεη 

ηε ζχκβαζε θεξχζζνληαο έθπησην ηνλ Αλάδνρν ζε φπνην ζηάδην εμέιημεο θαη αλ βξίζθεηαη ε 

δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο – κεηά από κεληαία πξνεηδνπνίεζή ηνπ – αλ δηαπηζηψζεη 

φηη δελ ηεξνχληαη απφ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ νη φξνη θαη νη πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ νξηζηεί ή φηη 

δελ ηεξείηαη ην ρξνλνδηάγξακκα παξάδνζεο. 
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          Ρν Θέληξν Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο αλαζηέιιεη ηελ θαηαβνιή 

νπνηνπδήπνηε πνζνχ, πιεξσηένπ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε πξνο ηνλ Αλάδνρν, κέρξηο 

εθθαζαξίζεσο ησλ κεηαμχ ηνπο ππνρξεψζεσλ θαη νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαηαπίπηνπλ. 

         Ζ έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν Αλάδνρνο απνδείμεη φηη ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε 

ππαηηηφηεηα ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ. ή ζε αλψηεξε βία.  

ΑΟΘΟΝ  8ν: Ρίκεκα –Ρξόπνο πιεξσκήο  

1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 

παξαιαβή θαηά κήλα απφ ην Θέληξν Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο.  

2. Σξφλνο εμφθιεζεο: Δληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνβνιήο 

ηνπ ηηκνινγίνπ  απφ ηνλ αλάδνρν. 

3. Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

4. Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πξνκήζεηαο  δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία εθάζηεο 

ηκεκαηηθήο νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, θαη ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ 

πξσηνθφιινπ.  

5. Πε πεξίπησζε πνπ ε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ γίλεη κεηά ηελ πην πάλσ πξνζεζκία, ην Θέληξν 

Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο θαζίζηαηαη ππεξήκεξν, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 1666/2003 «Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2003/35) ηεο 

29-6-2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» 

(Φ.Δ.Θ. Α΄ 138/5-6-2003) θαη ην νθεηιφκελν πνζφ θαηαβάιιεηαη έληνθα, εθφζνλ ππνβιεζεί ζρεηηθή 

αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ.  

6. Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη: α) Θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ 

απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ 

Ππλεδξίνπ θαη κέρξη ηε ζεψξεζε απηνχ, β) Θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ.  

7. Θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδψλ παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 24 

ηνπ Λ. 2198/1994 θφξνο εηζνδήκαηνο. 

8. Ν Φφξνο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Ξ.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Θέληξν 

Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο. 

9. Ρα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο ηεο ππεξεζίαο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

ΑΟΘΟΝ 9ν: Ρξνπνπνίεζε ηεο Πύκβαζεο 

          Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί, φηαλ ζπκθσλήζνπλ γη’ απηφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. 

Νπνηαδήπνηε φκσο, ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο δχλαηαη λα γίλεη κφλν 

εγγξάθσο θαη ζα ππνγξάθεηαη θαη απφ ηνπο δχν ζπκβαιινκέλνπο, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ., απνθιεηφκελεο ξεηά νπνηαζδήπνηε ηξνπνπνίεζεο κε 

πξνθνξηθή ζπκθσλία. 
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ΑΟΘΟΝ 10ν. Δθαξκνζηέν Γίθαην – Δπίιπζε Γηαθνξώλ 

          Ζ ελ ιφγσ ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. 

          Πε πεξίπησζε δηαθνξψλ, πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ 

εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο Πχκβαζεο ή εμ’ αθνξκήο ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν Αλάδνρνο 

θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο 

πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ πάληα ππφ ην πξίζκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ Γεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο. 

          Πε πεξίπησζε αδπλακίαο εμεχξεζεο θνηλά απνδεθηήο ιχζεο απνθιεηζηηθά αξκφδηα είλαη ηα 

Διιεληθά Γηθαζηήξηα. 

ΑΟΘΟΝ 11ν: Θέζε ηεο παξνύζαο Πύκβαζεο ζε ηζρύ 

          Ζ παξνχζα ζχκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο θαη απφ ηα δχν 

ζπκβαιιφκελα κέξε θαη ζα ηζρχεη γηα δηάζηεκα δψδεθα  (12) κελψλ. 

 ΑΟΘΟΝ 12ν: Ινηπνί Όξνη 

          1.- Ν Αλάδνρνο δειψλεη αλεπηθπιάθησο φηη απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ παξνχζα ζχκβαζε.  

          2.- Ν Αλάδνρνο δειψλεη ξεηά φηη αλαιακβάλεη απφ θνηλνχ θαη εμ’ νινθιήξνπ φιεο ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε. Φέξεη δε εηο ην νιφθιεξσλ αιιειεγγχσο θαη 

απεξηνξίζησο ηελ επζχλε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ζθνπνχ κεηά ησλ παξεπνκέλσλ απηνχ 

ππνρξεψζεσλ. Θαηά ηνλ ηξφπν απηφ εγγπάηαη ηελ εθηέιεζε ηεο ππφ αλάζεζε πξνκήζεηαο, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη επηβαξχλεηαη κε ηηο ελδερφκελεο θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. 

 Αθνχ ζπκθψλεζαλ απηά νη ζπκβαιιφκελνη, ζπλεηάρζε ην παξφλ ζε ηξία (3) πξσηφηππα, θαη 

αθνχ δηαβάζζεθαλ θαη ππνγξάθεθαλ απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο    ηα δχν θαηαηέζεθαλ ζην Θέληξν 

Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο θαη ην άιιν έιαβε ν Αλάδνρνο. 

                          

       ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ 
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