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«Είδη  υγιεινής  -  καθαριότητας  και 
ευπρεπισμού  του  Δήμου  Ζίτσας  και 
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΡΘΡΟ 1ο

Αντικείμενο της προμήθειας
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια Ειδών υγιεινής - καθαριότητας και ευπρεπισμού 
του Δήμου Ζίτσας & των Νομικών Προσώπων του και συγκεκριμένα: 
α) Των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας.
β) Του ΝΠΔΔ Δήμου Ζίτσας.
γ) Της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζίτσας (Κ.Ε.ΔΗ.ΖΙ.).
δ) Της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ζίτσας &
ε) Της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ζίτσας,
ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου Ζίτσας & των Νομικών Προσώπων του για τα έτη 
2019-2020.  Τα  παραπάνω  είδη  θα  παραδίδονται  τμηματικά  στην  υπηρεσία  κατόπιν 
συνεννόησης και στον τόπο που θα υποδειχθεί από τον αρμόδιο υπάλληλο διαχείρισης της 
προμήθειας.
Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής η οποία θα 
ελέγχει αν τα προς παραλαβή είδη είναι τα ενδεδειγμένα, σύμφωνα με το δείγμα που θα 
προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος την ημέρα του διαγωνισμού.
Η προμήθεια θα υλοποιηθεί τμηματικά, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για 
ένα έτος (1).
Τα προμηθευόμενα είδη που περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή, θα πρέπει 
να είναι άριστης ποιότητας, είδη τα οποία ύστερα από συνεχή χρήση έχουν αποδειχθεί 
λειτουργικά και αντοχής στο χρόνο.
Ύστερα από έλεγχο που έγινε στις τιμές του ελεύθερου εμπορίου τοποθετήθηκαν οι τιμές 
στον  προϋπολογισμό.  Η  συνολική  δαπάνη  για  την  προμήθεια  θα  βαρύνει  τον 
προϋπολογισμό  του  οικονομικού  έτους  2019-2020,  στον  οποίο  και  έχουν  προβλεφθεί 
ανάλογες πιστώσεις.  Αντίστοιχα,  ανάλογες πιστώσεις  έχουν προβλεφθεί  και  στα Νομικά 
Πρόσωπα του Δήμου Ζίτσας.

ΑΡΘΡΟ 2ο Ισχύουσες διατάξεις
Συντάχθηκε με βάση τα αιτήματα που υπέβαλαν οι υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά του 

Πρόσωπα.  Η  προμήθεια  θα  επιβαρύνει  τον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Ζίτσας  και  των 

ΝομικώνΠροσώπων του, του οικονομικού έτους 2019-2020.

Η  διενέργεια  της  προμήθειας  θα  πραγματοποιηθεί  με  Συνοπτικό  (Πρόχειρο) 
Μειοδοτικό  Διαγωνισμό  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)  και θα 
εκτελεστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:



α).  Τις  διατάξεις  του  Ν.4412/16  (ΦΕΚ  147Α'/08.08.2016)  "Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων, 
Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ)",  και 
ιδίως των άρθρων 116 και117.
β). Το Ν.3463/2006 (ΔΚΚ), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
γ).  Οι  σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω,  εκδοθείσες  κανονιστικές  πράξεις  (εφόσον  δεν 
περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), και τις λοιπές διατάξεις που θα αναφερθούν ρητά ή 
απορρέουν από τα οριζόμενα στα «συμβατικά τεύχη» της προμήθειας και γενικότερα κάθε 
άλλη  διάταξη  (Νόμος,  Π.Δ.,  Υ.Α.)  και  ερμηνευτική  εγκύκλιο  που  διέπει  την  αναφερόμενη 
προμήθεια.

ΑΡΘΡ
Ο 3ο 

Πιστοπ
οίηση 
υλικών
Όλα τα υλικά απαιτείται να έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και θα είναι κατασκευασμένα 
σύμφωνα  με  τους  Ευρωπαϊκούς  Κανονισμούς  και  το  πρότυπο  CE από  αξιόπιστο  και 
πιστοποιημένο  κατασκευαστή,  προκειμένου  να  εξασφαλιστεί  στο  μέγιστο  η  ασφαλής  και 
ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του.
Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, το οποίο κατασκευάζει 
τα προσφερόμενα υλικά.
Ταπροσφερόμεναυλικάπρέπειναείναισύμφωναμετιςτεχνικέςπροδιαγραφές.

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Τιμές 

προσφορ

ών
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για όλα τα  τμήματα και 
για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «φορέα».
Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας «ομάδας» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της 
προσφοράς ολόκληρης της «ομάδας». Κριτήριο κατακύρωσης είναι  η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το 
σύνολο του προϋπολογισμού στο σύνολο των «ομάδων» που αφορά το Δήμο ή το εκάστοτε 
Νομικό πρόσωπο των υπό προμήθεια προϊόντων, οι οποίες ταυτίζονται και με τις υπηρεσίες ή 
νομικά πρόσωπα του Δήμου που έχουν αιτηθεί την προμήθεια αυτή των προϊόντων.
Κύρια προϋπόθεση είναι ότι τα προσφερόμενα είδη θα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές 
της προμήθειας.
Παρέχεται η δυνατότητα σε κάποια είδη η προσφερόμενη τιμή να υπερβαίνει την ενδεικτική 
τιμή, όμως δεν μπορεί η προσφερόμενη τιμή για το σύνολο κάθε ομάδας να υπερβαίνει την 
συνολική  ενδεικτική  τιμή  της  αντίστοιχης  ομάδας  η  οποία  προκύπτει  από  τον  ενδεικτικό 
προϋπολογισμό της μελέτης. Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε μεταβολή των τιμών, από τις 
προσφερόμενες τιμές.

Θεωρή

θηκε 

Ελεούσ



α,14/1

1/2019



2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και λοιπών 
ειδών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. Αναλυτικότερα, τα  
υπό  προμήθεια  είδη  που  αφορούν  τα  είδη  καθαριότητας  και  ευπρεπισμού  του  Δήμου  Ζίτσας,  έχουν  τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά:



Βάση σκούπας Με πλαστικόκοντάρι120 εκ.

9 Βάση σφουγγαρίστρας Με πλαστικό κοντάρι120 εκ.

10 Γάντια μιας χρήσης 100 τεμ. 
(latex)

Πεδίο  χρήσης  για  αντιμετώπιση  χημικών  ουσιών  ή 
μικροοργανισμών.  Χαρακτηριστικά:  Μήκος  περίπου  20 
εκατοστά. Δεν έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές. Να 
διατίθενται  σε  συσκευασία  σε  κουτιά 
πουτοκαθέναπεριέχει100.11 Γάντια χοντρά Γάντια πλαστικά κουζίνας επαγγελματικής χρήσης, ειδικά 
για  την  φύλαξη  των  χεριών  από  την  χρήση 
απορρυπαντικών και υγρών καθαρισμού.

12 Εντομοκτόνο Κατάλληλο για ψεκασμούς εντόμων και  προδιαγραφές. 
Να φέρει σήμανση CE. Nα είναι άοσμο, κατά προτίμηση 
οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο, σε εύχρηστη 
συσκευασία η οποία να πληρεί τις προδιαγραφές της ΕΕ. 

13 Θήκη για χαρτί κουζίνας Πλαστική  συσκευή  για  χειροπετσέτες  Ζικ  Ζακ  από 
εξαιρετικής ποιότητας πλαστικό.

14 Θήκη  γιαχαρτίκουζίνας 
μπάνιου

Συσκευή επιτοίχια για ρολλό χαρτί.

15 Θήκη για χαρτί τουαλέτας Συσκευή  ρολού  χαρτιού  υγείας  τύπου  "smartone"  για 
ελεγχόμενη  κατανάλωση,  χρώματος  γκρι  ή  λευκού, 
διατάσεων 27 cm και ύψους 17cm περίπου.

16 Θήκη πλαστική για 
Μαχαιροπίρουνα

Πλαστική συσκευή για μαχαιροπίρουνα από εξαιρετικής
πο.Λτηταςπ)αστ.κό

17 Καθαριστικό μοκετών με 
σπρέυ 4λ.

Υγρό Σαμπουάν Χαλιών και Μοκετών μεσαίου αφρισμού, 
με ευχάριστο άρωμα.

18 Καλαθάκι απλό Πλαστικό ή μεταλλικό διάτρητο.

19 Καλαθάκι μπάνιου με 
καπάκι Καλαθάκι  μπάνιου  με  καπάκι  ΙΝΟΧ  με  πεντάλ  και 

εσωτερικό  πλαστικόκάδο,περίπου12  lt και  40-45  εκ. 
ύψος/τεμ.

20 Καλάθια τακτοποίησης 
τροφίμων

Από ανθεκτικό υλικό.

21 Καλαμάκια 1000τεμ. Καλαμάκια  σπαστά  ντυμένα  σε  πλαστική  συσκευασία 
(συσκ. 1000 τεμ.).

22 Κοντάρι σκούπας ΙΝΟΧ Κοντάρι μήκους 120 εκατοστών, ειδικό για την εφαρμογή 
στις σκούπες και στις σφουγγαρίστρες ανθεκτικό για να 
αντέχει και σε επαγγελματικές εργασίες.

23 Κοντάρι σκούπας πλαστικό Κοντάρι μήκους 120 εκατοστών, ειδικό για την εφαρμογή 
στις σκούπες και στις σφουγγαρίστρες,

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΕΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1 Wettex ρολό Ρολό 14 μ. διακοπτόμενο με μεγάλη απορροφητικότητα.
Ανθεκτικό  και  πολύ  απορροφητικό  πανί  με  επένδυση 
από  latex και  μικροπόρους  στην  επιφάνεια  του  που 
αφαιρεί  και  τους  επίμονους  λεκέδες,  χωρίς  να  αφήνει 
σημάδια.
Υψηλή απορροφητικότητα και  εξαιρετική αποδέσμευση 
της βρωμιάς. Ανθεκτικό και υγιεινό, πλένεται πάνω από 
1000 φορές. Χρωματική κωδικοποίηση για την αποφυγή 2 ΆκουαΦόρτε450 γρ. Αποφρακτικό υγρής μορφής τύπου Άκουα Φόρτε 450 γρ. 
υδροχλωρικό οξύ. Αφρίζον προϊόν για αποχετευτικά, που 
αποφράσσει από διάφορα υπολείμματα τους νεροχύτες. 
νιπτήρες,  κλπ  και  απομακρύνει  τη  δυσοσμία  .Με 
αναγραφόμενες οδηγίες.

3 ΑντισηπτικόχεριώνΙ^Γ Αντισηπτικό χεριών 1  Kgr.  Ήπιο αντισηπτικό,  βοηθά με 
δραστικό τρόπο στην μείωση των ιών που μεταδίδονται 
κυρίως μέσω των χεριών.

4 Αλου μινόχαρτο100 μ. 100μ.(επαγγελματικό  -  ανθεκτικό)  Κλασικό 
αλουμινόχαρτο.  Να  προστατεύει  αποτελεσματικά  τα 
τρόφιμα  από  φως  και  οσμές,  από  κράμα  αλουμινίου 
υψηλής  αντοχής  &  ποιότητας  να  διαθέτει  το  ιδανικό 
πάχος για να μην τσακίζει & σκίζεται  2 πλευρές ματ & 
γυαλιστερή.

5 Απορρυπαντικόγιαπλύσιμοστ
οχέρ

i450gr
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ ΣΚΟΝΗ  (ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) 
450  gr.  Σε  σκόνη  με  ένζυμα  που  να  αποτελεί  μίγμα 
τασιενεργών  συστατικών,  αλκαλικών  αλάτων, 
λευκαντικών παραγόντων, τα οποία θα ενεργοποιούνται 
ακόμη  και  σε  μέτριες  θερμοκρασίες.  Να  περιέχει 
ανιοντικά  τασιενεργά  5-15%,  μη  ιονικά  τασιενεργά, 
φωσφορικά  άλατα,  πρωτεολυτικά  ένζυμα  για  την 
απομάκρυνση  ρύπων  πρωτεϊνικής  φύσης  και 6 Απορ.  Υγρό για πλύσιμο στο 

χέρι 13λ.
Να είναι σε υγρή συμπυκνωμένη μορφή κατάλληλο για 
πλύσιμο  σκευών  στο  χέρι.  Η  σύσταση  του  να  είναι 
συνδυασμός ανιονικών και μη ιονικών τασιενεργών.
Να  έχει  προσθήκη  αρωματικού  παράγοντα  για  την 
καταπολέμηση  δυσάρεστων  οσμών.  Να  έχει  ουδέτερο 
PH προς  το  δέρμα  5,5.  Να  διατίθεται  σε  εύχρηστη 
συσκευασία  5  λίτρα.  Η  χορήγηση  να  γίνεται  μέσω 7 Απορρυπαντικό 

πλυντηρίουρού- χων20 Kgr
Σκόνη πλυντηρίου, που να διαλύεται εύκολα & πλήρως, 
να  εξασφαλίζει  καθαριότητα  &  λάμψη  στα  ρούχα,  να 
περιέχει  ενεργά τασιενεργά συστατικά βιοδιασπώμενα, 
ώστε να μην επιβαρύνει το υδάτινο περιβάλλον, να μην 
περιέχει βόριο & φωσφορικά. Να μην προκαλεί φθορές 
στις  ίνες  των  ρούχων,  να  πλένει  αποτελεσματικά  και 
στους  30  βαθμούς.  Να  είναι  σε  Χάρτινη  συσκευασία 
σπου-θα έχει οδηγίες.



30 Μαλακτικό πλυντηρίου 
ρούχων 4λ.

4λ  με  άρωμα  (να  φέρει  σήμανση  CE).  Υποαλλεργικό 
δερματολογικά  ελεγμένο,  χωρίς  χρωστικές  και  ειδικά 
σχεδιασμένο για να σέβεται την φυσική ισορροπία του 
ευαίσθητου δέρματος.

31 Μαχαιροπίρουνα πλαστικά Πλαστικό κουτάλι μίας χρήσης λευκό, μήκους 170mm και 
βάρους 3gr περίπου. Η κάθε συσκευασία θα περιέχει 100 
τεμάχια.
Πλαστικό πιρούνι μίας χρήσης λευκό, μήκους 160mm και 32 Μεμβράνη 200 μ. Κουτί  με  κόφτη,  διαμέτρου  μανδρελιού  76  mm,πάχος 
film 8 mm. Προϊόν υψηλών προδιαγραφών σύμφωνα με 
τις  οδηγίες  της  ΕΕ,  κατάλληλο  για  την  συσκευασία 
τροφίμων,  όπως  κρέας,  ψάρι,  κοτόπουλο,  κλπ.  Ιδανικό 

33 Μπολάκια πλαστικά (5τεμ.) Ανθεκτικό υλικό σύμφωνα με προδιαγραφές ΕΕ

34 Θήκη για. χειροπετσέτες Ζικ-
Ζακ πλαστική λευκή

Επαγγελματικός  διανεμητής  χειροπετσέτας  Ζικ-Ζακ, 
πλαστικός λευκός

35 Ξ εραχν ιάστρα 
μεκοντάρι4μ. Κοντάρι  τηλεσκοπικό  αλουμινίου,  κλειστό  1,60μ.και 

ανοιγμένο 4μ.περίπου)

36 Ξυλάκια για σουβλάκια 
(200τεμ)

Καλαμάκια  σπαστά  ντυμένα  σε  πλαστική  συσκευασία 
(συσκ. 200
τεμ)

37 Ξύστρες κεραμικής εστίας Μεταλλική  ξύστρα  για  κεραμικές  εστίες.  Ξύστρα  με 
πλαστική λαβή και λεπίδα 6-10cm στην κατάληξή της, για 
καθαρισμό πατώματος από δύσκολους λεκέδες (μπογιές, 
τσιμέντο κ.α.)38 Πανάκια με μικροΐνες 

οικολογικά Πανάκια  οικολογικά  μικροΐνες,  μαλακό  για  καθαρισμό 
επίπλων  (γραφείων,  ερμαριών,  τηλεφώνων, 
ηλεκτρονικών υπολογιστών κλπ.),  διαστάσεων 40  cm x 
40 cm.39 Παπί τουαλέτας Καθαριστικό  λεκάνης,  μη  διαβρωτικό,  όξινο,  ειδικό  για 
την  απομάκρυνση  πουρί  και  των  συσσωρευμένων 
αλάτων,  για την καταπολέμηση των μικροβίων και  των 
δυσάρεστων οσμών. Να φέρει σήμανση CE.

40 Πιάτα πλαστικά Νο2 (20τεμ.) Πλαστικό πιάτο μιας χρήσης κατάλληλο για τρόφιμα μη 
τοξικά (ΑΝΤΟΧΗΣ). Το πλαστικό αυτών των ειδών θα είναι 
ανθεκτικό, με μεγάλη αντοχή στα ζεστά τρόφιμα. Επειδή 
θα  έρθουν  σε  επαφή  με  τρόφιμα  πρέπει  να  πληρούν 
όλες τις προδιαγραφές που ορίζει ο Κώδικας Τροφίμων 
και  Ποτών  (άρθρα  21-28  «Υλικά  και  αντικείμενα  που 
προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα»)

41 Πιάτα πλαστικά Νο3 (20τεμ.)

42 Πιάτα χάρτινα(10τεμ.) Πιάτο  χάρτινο  χρώματος  λευκού,  διαμέτρου  16cm.  Η 
κάθε συσκευασία θα περιέχει 10 τεμάχια.

43 Πιγκάλ Πιγκάλ  (βουρτσάκι  μπάνιου).  Βουρτσάκι  τουαλέτας 
Πιγκάλ κλειστό κατασκευασμένο από πλαστικό, με βάση 
στήριξης  όπου  θα τοποθετείται  το  βουρτσάκι,  σκληρό, 
υψηλής ποιότητας και ανθεκτικό στις προσκρούσεις.44 Πλυντηρίου πιάτωναλάτι 2λ. ΑΛΑΤΙΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 2 λίτρων. Ειδικό αλάτι 99,9% 
καθαρό  σε  κόκκους  που  διαλύονται  εύκολα,  να  μην 
περιέχει  κατάλοιπα  όπως  σίδηρο  &  ανθρακικά  άλατα 
που θα καταστρέψουν την συσκευή αποσκλτιουνσης.

45 Πλυντηρίου πιάτων σαπούνι 
20λ.υγρό

Απορρυπαντικό  για  όλους  τους  τύπους  των 
επαγγελματικών πλυντηρίων πιάτων με αλκαλικό PH, να 
περιέχει  υποχλωριώδες νάτριο  και  ενεργές ουσίες  που 
διαλύουν λίπη και πρωτεΐνες κατάλληλο για κάθε βαθμό 
σκληρότητας νερού.

46 Πλυντηρίου πιάτων 
ταμπλέτες 30τεμ.

Ταμπλέτες που να περιέχουν αλάτι  & λαμπρυντικό,  να 
περιέχουν  χλώριο ήτο  ενεργό οξυγόνο,  ένζυμα που να 
αφαιρούν όλα τα υπολείμματα τροφών (λίπη, πρωτεΐνες, 
γάλα,  αυγά,  κ.α.),  να  προσδίδει  στα  σκεύη  λάμψη  με 47 Πλυντηρίου λαμπριντικό 4 λ. Πλυντηρίου πιάτων, με όξινη σύνθεση που να εμποδίζει 
τη συσσώρευση αλάτων, να είναι κατάλληλο για όλα τα 
επαγγελματικά πλυντήρια, για κάθε βαθμό σκληρότητας 
νερού,  να μην αφήνει  στίγματα,  κηλίδες και  θαμπάδες 48 Ποδόμακτρο 60Χ40 Ποδόμακτρο εισόδου, μεγάλης αντοχής, φτιαγμένο από 
βινύλιο,  με  υπόστρωμα,  για  να  παγιδεύει  μεγάλες 
ποσότητες  χώματος,  λάσπης  και  άλλων  ρύπων  και 
διαστάσεων 60 cm X 40 cm & 50 cm X 100 cm.49 Ποδόμακτρο 50Χ100

50 Ποτήρια  πλαστικά  μικρά 
(50τεμ.) Πλαστικά ποτήρια  μιας  χρήσης,  λευκά ή  διάφανα από 

(πολυεστέρα) PET, μη τοξικά, κατάλληλο για τρόφιμα και 
σε  ποικιλία  μεγεθών.  Αντοχής.  Πλαστικά  ποτήρια  μιας 
χρήσης  χρώματος  λευκού.  Η  κάθε  συσκευασία  θα 
περιέχει 50 τεμάχια.

51 Ποτήρια πλαστικά (50τεμ.)

52 Ποτήρια φελιζόλ (25τεμ.) Ποτηράκια από φελιζόλ μιας χρήσης μικρά για καφέ, σε 
συσκευασία 25τμχ

53 Ποτήρια χάρτινα (50τεμ.) Ποτήρια χάρτινα μιας χρήσης, μεγάλα (300 ml-12oz), σε 
συσκευασία 50 τμχ

54 Ρολό στήριξης χαρτιού υγείας 
σε χαρτοθήκη

55 ΣΑΚΟΙ  ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  50X55cm 
(ρολό 20 τε , )

Σακούλες απορριμμάτων 50Χ55 (20τεμ.) πρέπει να είναι 
πλαστικές,  ανθεκτικές,  στις  διαστάσεις  που 
αναγράφονται.

56 Σακούλες απορριμμάτων 
52x75cm (10 τεμ.)

Πλαστικοί  σάκοι  απορριμμάτων,  διαστάσεων  52x75cm 
περίπου,  ενισχυμένης  επιφάνειας  και  συρραφής, 
βιοδιασπώμενοι  ή  οξοβιοδιασπώμενοι,  σε  ρολό  10 
τεμαχίων.57 Σακούλες 

απορριμμάτων70Χ100 70Χ100 πλαστικές από ανθεκτικό υλικό στις διαστάσεις 
που αναγράφονται. Από πλαστικό βαριάς μορφής.

58 Σακούλες 
απορριμμάτων90Χ110 90Χ110 πλαστικές από ανθεκτικό υλικό στις διαστάσεις 

που αναγράφονται. Από πλαστικό βαριάς μορφής.

59 Σακούλες ηλεκτρικής 
σκούπας (4-5τεμ.) 
υφασμάτινες

Χάρτινες σακούλες φίλτρου με 2 στρώσεις, με εξαιρετική 
απόδοση φλιταρίσματος & αντοχή σε τάσεις.

60 Σακούλες τροφίμων Νο 2 Να αναφέρουν τη σήμανση «μη τοξικό», και «κατάλληλο 
για τρόφιμα» (Προϊόν υψηλών προδιαγραφών σύμφωνα 
με τις  οδηγίες  της ΕΕ,  κατάλληλες για την συσκευασία 
τροφίμων, όπως κρέας, ψάρι,  κοτόπουλο, κλπ. Ιδανικές 

61 Σκάλα αλουμινίου Ανθεκτικό υλικό 6 πατήματα.

62 Σκούπα χόρτου με κοντάρι Ξύλινη σκούπα χόρτου με κοντάρι. Διαστάσεις 85  cm το 
κοντάρι και 35 cm η σκούπα.
Για εξωτερική χρήση (καθαρισμός πεζοδρομίων, δρόμων, 
κλπ).

63 Σκούπα  με  κοντάρι 
εσωτερικού χώρου

Σκούπα με κοντάρι εσωτερικού χώρου με τρίχα 7 εκ. 4 
σειρών/τεμ. Σκούπες επαγγελματικές ειδικές για χρήση 
σε εσωτερικούς χώρους.

Γ801



64 Σκούπα νάυλον Σκούπα νάυλον.  Σκούπες μονές ενισχυμένες με τρίχα 7 
εκ.  4σειρών /τεμ.  Σκούπες επαγγελματικές ενισχυμένες 
ειδικές για χρήση σε οδοστρώματα και πλακόστρωτα.

65 Σκούπα μαγνητική

66 Σύρμα κουζίνας ασημί-χρυσό ΣΥΡΜΑΨΙΛΟΓΙΑΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ Ψιλό ανοξείδωτα 
συρμάτινα σφουγγαράκια εξαιρετικής αντοχής 110 γρ 
Νο 70, σε σπειροειδή μορφή που δεν αφήνουν ίχνη 
υλικού κατά την χρήση τους, συσκευασία σε πλαστικό 
περίβλημα.67 Σφουγγάρι κουζίνας 7x13cm Απομακρύνει εύκολα λίπη και βρωμιά, δεν αναπτύσσει 

εύκολα  μικρόβια.  Ανθεκτικό  σε  καθαριστικά  και 
απολυμαντικά.
Κατάλληλο  σχεδόν  για  όλες  τις  επιφάνειες.  Διάσταση: 
7x13cm (για  πλύσιμο  σκευών  εξαιρετικής  αντοχής  με 68 Σχοινί πλαστικό για 

απλώστρες 10μ.
Σχοινί  από σύρμα, κατάλληλο και  για άπλωμα ρούχων, 
επικαλυμμένο με PVC κ.α., για να μην προκαλεί σκουριά. 
Η κάθε συσκευασία θα περιέχει 10m σχοινί.

69 Ταινία διπλής όψης 25μ. Αυτοκόλλητες  ταινίες  διπλής  όψεως  με  άριστη 
επικόλληση σε λείες και άγριες επιφάνειες.
Κατάλληλες για στερέωση καθρεπτών,  πινακίδων όλων 
των ειδών σε πλαστικό, μέταλλο, ξύλο, πλακάκια κλπ.70 Ταινίαπλαστική 50μ. Χαρτοταινία  για  συσκευασία  και  άλλων  χρήσεων,  η 
οποία  κατά  την  αφαίρεσή  της,  να  μην  αφήνει 
υπολείμματα κόλλας. Το μήκος της χαρτοταινίας θα είναι 
50m και θα έχει πλάτος 5cm.71 Τραπεζομάντηλα 100 τεμ. 

(χαρτο- νάυλον)
Τραπεζομάντηλα μιας χρήσεως (1Χ1,30) 100 τεμαχίων

72 Υγρόπατώ ματος4λ. Ρευστό  καθαριστικό,  μικροβιοκτόνο,  ισχυρό  για  να 
καθαρίζει  σε  βάθος,  χωρίς  ξέβγαλμα,  για  την 
καταπολέμηση  τωνμικροβίωνκαιδυσάρεστων  οσμών.Να 
φέρεισήμανστ^Ε.

73 Υγρό απορ.γιαπιάτα4λ. Ρευστό  καθαριστικό  γιαταπιάτα,  σεσυσκευασία 
των4λίτρων  μικροβιοκτόνο,  για  την  καταπολέμηση 
τωνμικροβίων καιδυσάρεστωνοσμών.

74 Υγρό σαπούνι γιαχέρια4λ. Για  χέρια  4λ.  Υγρό  κρεμοσάπουνο  χεριών  με 
ουδέτεροΡΗ,  κατάλληλο για την  καθημερινή φροντίδα, 
προστασίακαι  ενυδάτωση  της  επιδερμίδας.  Να 
διατίθεταισε  οικονομική  συσκευασίατωντεσσάρων(4) 

75 Υγρότζαμιών4λ. Καθαριστικό  γιαγυάλινεςκαιλείεςεπιφάνειες, 
μεδράσηκατάτης
σκόνης, τηςβροχήςκαιτηςρύπανσης.

76 Φαράσι μεταλλικό Να έχουν τις νόμιμες εγκρίσεις κυκλοφορίας.

77 Φαράσι πλαστικό Φαράσι  πλαστικό  ορθοστατικό  με  κοντάρι  από  ξύλο 
χωρίς ρόζους ή αλουμίνιο.  Το σχήμα του κονταριού να 
είναι  στρογγυλό.  Το  υλικό  κατασκευής  να  μην 
αλλοιώνεται  από  την  ηλιακή  ακτινοβολία,  να  είναι 78 Φίλτρο αποροφητήρα Άκαυτοπολλαπλήςαπορροφήσεως

79 Χαρτίκουζίνας1Kgr Χαρτίκουζίνας1Kgr.Χαpτίpολόκουζίνας,λευκό,διπλάενισχυ
μένομε  διάτρηση  μεμεγάλη 
απορροφητικότηταπουδενθααφήνειχνούδικαιανθεκτικό 
γιαπολλές  χρήσεις,θαείναι  απορροφητικό  στονερό,  το 
λάδι, το λίπος και τααπορρυπαντικά. Λευκασμένο χημικό 80 Χαρτίυγείας30χ160 Χαρτί  ρολό  υγείας  μη  ανακυκλωμένοαπό 
καθαρήχαρτομάζα,δίφυλλα γκοφρέ Α1 ποιότητας, απαλά 
και  απορροφητικά.  Σεπλαστική 
συσκευασία(Βάpοςpολού130gr)160-30.

81 Χαρτομάντηλα τσέπης 
(10τεμ.) Χαρτομάντιλα100% καθαρόςπολτός, δίφυλλα, απαλά, 

απορροφητικά,ανθεκτικά.



  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ – ΕΝΤΥΠΑ
1. Όσα από τα προϊόντα χαρακτηρίζονται ως απολυμαντικά, να διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας από 
τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).
2. Ο  παραγωγός  του  προϊόντος  να  έχει  άδεια  λειτουργίας  εργοστασίου  από  το  Υπουργείο 
Βιομηχανίας  και  άδεια  ειδικής  λειτουργίας  εργοστασίου  παραγωγής  απορρυπαντικών  και  λοιπών 
προϊόντων από την  Περιφέρεια,  οι  άδειες  να προσκομισθούν στην  προσφορά (όπου μπορούν  να 
υπάρξουν).
3. Όλα  τα  προϊόντα  να  συνοδεύονται  από  τα  τεχνικά  φυλλάδια  τους  (prospectus)  στα  οποία  να 
αναφέρονται υποχρεωτικά η σύνθεση, οι ιδιότητες, η συσκευασία, οι οδηγίες χρήσης, οι διαλύσεις- 
δοσολογίες, κλπ.
4. Τα προϊόντα να διαλύονται ή να αναμιγνύονται εύκολα με το νερό, να είναι εύκολα στη χρήση, να 
είναι  βιοδιασπώμενα  συσκευασμένα  σύμφωνα  με  την  Υπουργική  απόφαση  370/86,  να  Είναι 
σφραγισμένα  και  να  φέρουν  ετικέτα  αναγνώρισης.  (αφορά  απορρυπαντικά,  καθαριστικά, 
απολυμαντικά).
5. Στις  συσκευασίες  των  σακουλών  για  τρόφιμα  να  αναφέρεται  η  σήμανση  «μη  τοξικό»  και 
«κατάλληλο για τρόφιμα».
6. Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει βεβαίωση, ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την χρήση που 
προσφέρεται και ότι δεν θα προκαλέσει ζημιές ή φθορές κατά την χρήση του.
7. Ξενόγλωσσα πιστοποιητικά ή δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην 

84 Χαρτοταινία  (19  mmx50m, 
38mmx50mκαι50mmx50m)

Χαρτοταινία  για  συσκευασία  και  άλλων  χρήσεων,  η 
οποία  κατά  την  αφαίρεσή  της,  να  μην  αφήνει 85 Χλωρίνη  πολλαπλών 

χρήσεωναπλήσεσπρέυ2λ.
Απλήσεσπρέυ2λ.(Λευκαντικό,  καθαριστικό  με  βάση  το 
χλώριο, ιδανικό για πλακάκια,  είδη υγιεινής,  νεροχύτες 86 Χλωρίνηπαχύρευστη4λ. Τύπου  Klinex.  (Λευκαντικό,  καθαριστικό  με  βάση 
τοχλώριο, ιδανικό για πλακάκια, είδηυγιεινής, νεροχύτες 87 Σακούλες διάφανες Πλαστικές σακούλεςαντοχήςγιαμεταφορά τροφίμων 
σεδιάφορα μεγέθη.88 Ταψάκια  αλουμινίου  μιας 

χρήσης (20τεμ)
Ταψάκια αλουμινίου για αποθήκευση φαγητού Ιδανικά 
για  μεταφορά  τροφίμων,  αλλά  και  για  ψήσιμο  σε 89 Λαδόκολλες Λαδόκολλα,χαρτίψησίματος,να  διαθέτει  εξαιρετικές 
αντικολλητικές ιδιότητες και μεγάλες αντοχές σε υψηλές 90 Λάστιχο ποτίσματος (25m) Λάστιχο ενισχυμένο με υψηλής ποιότητας PVC

91 Δαχτυλίδι  κουμπώματος 
βρύσης

Δαχτυλίδι κουμπώματος βρύσης 1/2''
92 Swiffer Πανάκια καθαρισμού σκόνης τύπου Swiffer
93 Swiffer ανταλλακτικά Ανταλλακτικά πανάκια καθαρισμού σκόνης τύπου Swiffer
94 Φαράσι μεοντάρι Φαράσι πλαστικό με λάστιχο και κοντάρι επαγγελματικής 

χρήσης.  Το  κοντάρι  να  είναι  μήκους  80  εκατοστών. 95 Σκούπα μεπανάκιαγιαπαρκέ
96 Ανταλλακτικάπανάκιασκούπα

ςπ Μεεξαιρετικήαντοχήστααλκαλικά&όξινακαθαριστικά.Να
μηναφήν  ειχνούδικατά  τη  χρήσηκαι  να  έχει 97 Υγ0ότζαμιών,750ml Μεσύστημαψεκασμού. 
Ναπεριέχειεπιφανειοδραστικά0,3-0,5%. Να περιέχει 98 Υγρόσαπούνιχεριών300

mlμεαντλία
ph,  περιεκτικότητα  σεπλούσια  ενεργά  συστατικά 
καιγλυκερίνη.  Τα  συστατικά  του  στοιχεία  να  είναι 99 Υγρόκα  θαριστικό 

μοκετών51ϊίγια 
Υγρό  ΣαμπουάνΧαλιών  καιΜοκετών  μεσαίου 
αφρισμού,με ευχάριστοάρωμα.100 Οινόπνευμαφωτιστικό42θ ml 93οαλκοολικών  βαθμών,  μπλεγιαγενικήχρήση, 
σύμφωναμετιςοδηγίεςτηςΕ.Ε., φιάλη 430 ml.101 Παρκετέζα 100% βαμβακερό νήμα που απορροφά την σκόνη και τα 
χνούδια. Ανοξείδωτα σύρματα, που δεν σκουριάζουν, 102 Βαμβάκι70 γρ. Βαμβάκι 100% υδρόφιλο σε συσκευασία 70gr

103 cif(500 ml) Κρέμα γενικού καθαρισμού, η οποία να καθαρίζει χωρίς 
να  καταστρέφει  τις  επιφάνειες.  Να  απομακρύνει  τη 104 Σφουγγαρίστραβαμβακερή Σφουγγαρίστρες επαγγελματικέςτύπουVetex, ειδικές 
γιαχρήση σεμεγάλες επιφάνειες. Σφουγγαρίστρα βιδωτή 

105 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑ- 
ΤΩΝ(ΤΥΠΟΥVIAKALΗ 

Για ανοξείδωτες επιφάνειες(τύπου VIAKAL ή ισοδύναμο). 
Να  διαλύει  αμέσωςτα  άλατα  και  τα  υπολείμματα 106 Χάρτινη τσάντα2kg Από ανθεκτικό υλικό κατάλληλη για χρήση

107 Σάκος για αλάτι έντυπος Διαστάσεων  40*70,  ΠΑΧΟΣ  10mm,  ΧΡΩΜΑ  ΣΑΚΟΥΛΑΣ 
ΚΙΤΡΙΝΟ, ΧΡΩΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΜΑΥΡΟ, ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΔΗΜΟΖ 
ΖΙΤΣΑΣ108  ΣΑΚΟΣ ΓΙΑ ΑΛΑΤΙ ΔΙΑΣΤ.40*70,ΠΑΧΟΣ 10mm,  ΧΡΩΜΑ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟ, 
ΧΡΩΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΜΑΥΡΟ, ΑΝΕΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ 



ελληνικήγ λώσσα εφόσονυ άρχουν.
8. Όλα τα προϊόντα να μην αναδύουν δυσάρεστες οσμές και να μην προκαλούν φθορές,βραχυχρόνια 
ή μακροχρόνια,στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό των δομών.Να μηνείναι επιβλαβή για την υγεία 
των ανθρώπων.
9. Όλες οι παραπάνω δηλώσεις, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά για τα χαρακτηριστικά του κάθε 
προϊόντος,αλλά  και  τα  όσα  αναφέρονται  στους  ειδικούς  όρους,να  προσκομισθούν  και  να 
αποδεικνύονται στην τεχνική προσφορά.
10. Σε  περίπτωση  προβλημάτων  κατάτηχρήση  του  προϊόντος,  οπρομηθευτής  υποχρεούται  να 
παρευρεθεί  σε  δοκιμή χρήσης  και  σε  περίπτωση προβλήματος  υποχρεούται  χωρίς  αντίρρηση στην 
άμεση αντι κατάσταση όλου του υλικού που προμήθευσε. Σε περίπτωση άρνησης του, ο Δήμος Ζίτσας 
και τα Νομικά του Πρόσωπα, θα προμηθεύσει την όλη ποσότητα του διαγωνισμού από τον επόμενο 
προμηθευτή  που  μειοδότησε,  εις  βάρος  του  αρχικού  προμηθευτή  και  θα  αρνηθούν  την  οριστι  κή 
παραλαβή της υπάρχουσας στις αποθήκες του ςποσότητα, καθώςκαι την εξόφληση της.

Θεωρήθηκε 

Ελεούσα,14/11/2019

Ο Συντάξας Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος               Οικονομικών Υπηρεσιών

Ζώης Γαλατάς Βασιλική Ζέρβα



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Α' Ομάδα
Προμήθεια Ειδών υγιεινής - καθαριότητας και ευπρεπισμού Δήμου Ζίτσας & των Νομικών Προσώπων 

τουΠεριγραφή ΜΜ Ποσότητα Αρχική  Τιμή 
Μονάδος

Καθαρή Αξία

Wettex ρολό Τεμάχια 5 12,50 62,50

Ακουα Φόρτε 450 γρ. Τεμάχια 5 2,95 14,75

Αντισηπτικό χεριών 1Kgr Τεμάχια 5 1,60 8,00

Αλουμινόχαρτο 100μ. Τεμάχια 20 5,70 114,00

Απορρυπαντικό για πλύσιμο στο χέρι 450gr Τεμάχια 5 1,00 5,00

Απορ.υγρό για πλύσιμο στο χέρι 13λ. Τεμάχια 5 10,00 50,00

Αποσμητικό χώρου airwick Τεμάχια 50 4,06 203,00

Βάση σκούπας Τεμάχια 15 1,08 16,20

Βάση σφουγγαρίστρας Τεμάχια 15 1,08 16,20

Γάντια μιάς χρήσης 100τεμ.(latex) Τεμάχια 100 5,00 500,00

Γ άντια χοντρά Τεμάχια 100 1,37 137,00

Γάντια πλαστικά κουζίνας Τεμάχια 20 1,30 26,00

Εντομοκτόνο Τεμάχια 10 1,90 19,00

Θήκη για χαρτί κουζίνας Τεμάχια 10 1,80 18,00

Θήκη για χαρτί κουζίνας μπάνιου Τεμάχια 10 14,50 145,00

Θήκη για χαρτί τουαλέτας Τεμάχια 50 0,75 37,50

Κρέμα καθαρισμού cif (500ml) Τεμάχια 5 1,41 7,05

Καλαθάκι απλό Τεμάχια 20 1,62 32,40

Καλαθάκι μπάνιου με καπάκι Τεμάχια 30 8,65 259,50

Οινόπνευμα φωτιστικό 450 ml Τεμάχια 50 0,83 41,50

Κοντάρι πτυσσόμενο 3 μ. Τεμάχια 10 2,72 27,20

Κοντάρι σκούπας ΙΝΟΧ Τεμάχια 10 1,79 17,90

Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός Τεμάχια 10 5,75 57,50

Στίφτης σφουγγαρίσματος Τεμάχια 10 1,20 12,00

Κουβάς  και  στίφτης  σφουγγαρίσματος 
επαγγελματικός

Τεμάχια 5 50,00 250,00

Λεκάνες πλαστικές μεγάλες Τεμάχια 5 0,95 4,75

Λιποδιαλυτικό σπρέυ Τεμάχια 5 3,75 18,75

Σκούπα με κοντάρι Τεμάχια 20 2,20 44,00

Σκούπα νάιλον Τεμάχια 20 2,20 44,00

Μαχαιροπίρουνα πλαστικά Τεμάχια 200 1,15 230,00

Μεμβράνη 200μ. Τεμάχια 20 5,10 102,00

Μπολάκια πλαστικά(5τεμ.) Τεμάχια 200 0,30 60,00

Μπουκαλάκι πλαστικό με σπρέυ Τεμάχια 10 0,86 8,60

Ξεραχνιάστρα με κοντάρι 4μ. Τεμάχια 10 15,85 158,50

Ξυλάκια για σουβλάκια(200τεμ.) Τεμάχια 10 1,05 10,50

Πανάκια με μικροϊνες οικολογικά Τεμάχια 5 11,00 55,00

Παπί τουαλέτας Τεμάχια 60 5,70 342,00

Πιάτα πλαστικά Νο 2(20τεμ.) Τεμάχια 100 1,26 126,00

Πιάτα πλαστικά Νο 3(20τεμ.) Τεμάχια 100 1,53 153,00

Πιάτα χάρτινα (10τεμ.) Τεμάχια 100 1,00 100,00

Πιγκάλ Τεμάχια 20 3,60 72,00

Ποδόμακτρο 60Χ40 Τεμάχια 10 4,35 43,50

Ποδόμακτρο 50Χ100 Τεμάχια 10 8,65 86,50

Ποτήρια πλαστικά μικρά (50τεμ.) Τεμάχια 200 0,50 100,00

Ποτήρια πλαστικά (50τεμ.) Τεμάχια 200 0,60 120,00

Ποτήρια φελιζόλ (25τεμ.) Τεμάχια 200 1,15 230,00

Ποτήρια χάρτινα (50τεμ.) Τεμάχια 200 1,45 290,00

Ρολό στήριξης χαρτιού υγείας σε χαρτοθήκη Τεμάχια 30 2,15 64,50

Σακούλες απορριμμάτων 45Χ55 (20τεμ.) Τεμάχια 500 0,65 325,00



Σακούλες απορριμμάτων 52Χ75 (10τεμ.) Τεμάχια 500 0,55 275,00

Σακούλες απορριμμάτων 70Χ95 (10 τμχ ρολο) Κιλά 500 1,55 775,00

Σακούλες απορριμμάτων 90Χ110 Κιλά 500 1,65 825,00

Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας (4-5τεμ.) 
υφασμάτινες

Τεμάχια 5 7,20 36,00

Σακούλες τροφίμων Νο 2 Τεμάχια 40 1,30 52,00

Σκάλα αλουμινίου Τεμάχια 2 43,20 86,40

Σκούπα χόρτου με κοντάρι Τεμάχια 30 6,90 207,00

Σύρμα κουζίνας ασημί-χρυσό Τεμάχια 20 0,90 18,00

Σφουγγάρι κουζίνας 7x13cm Τεμάχια 120 0,45 54,00

Ταινία διπλής όψης 25μ. Τεμάχια 30 1,87 56,10

Ταινία πλαστική 50μ. Τεμάχια 30 1,30 39,00

Τραπεζομάντηλα 100τεμ. (χαρτονάυλον) Τεμάχια 20 6,00 120,00

Υγρό πατώματος 4λ. Τεμάχια 20 3,98 79,60

Υγρό απορ.για πιάτα 4λ. Τεμάχια 5 4,55 22,75

Υγρό σαπούνι για χέρια 4λ. Τεμάχια 5 4,32 21,60

Φαράσιμε κοντάρι Τεμάχια 30 2,80 84,00

Φαράσι μεταλλικό Τεμάχια 10 1,75 17,50

Φαράσι πλαστικό Τεμάχια 30 0,47 14,10

Χαρτί κουζίνας 1Kgr Τεμάχια 50 2,40 120,00

Χαρτί υγείας 30x160 Τεμάχια 30 11,59 347,70

Χαρτοπετσέτες(70 ή 100τεμ.) Τεμάχια 50 0,70 35,00

Χαρτοπετσέτες ΖΙΚ ΖΑΚ 4000 τεμ. (ΚΟΥΤΙ) Τεμάχια 5 17,00 85,00

Χαρτοταινία (19mm x 50m, 38mm x 50m και 
50mm x 50m)

Τεμάχια 30 1,45 43,50

Χλωρίνη πολλαπλών χρήσεων απλή σε σπρέυ 
2 λίτρων

Τεμάχια 20 2,00 40,00

Χλωρίνη παχύρευστη 4 λίτρων Τεμάχια 20 3,54 70,80

Σακούλες διάφανες Κιλά 5 1,50 7,50

Ταψάκια αλουμινίου μιας χρήσης (20 τεμ.) Τεμάχια 5 1,95 97,50

Λαδόκολλες Κιλά 20 1,50 30,00

Λάστιχο ποτίσματος (25m) Τεμάχια 5 14,00 70,00

Δαχτυλίδι κουμπώματος βρύσης Τεμάχια 20 0,30 6,00

Swiffer Τεμάχια 10 2,50 25,00

Swiffer ανταλλακτικά Τεμάχια 10 4,00 40,00

Σφουγγαρίστρα βαμβακερή με κοντάρι Τεμάχια 5 1,45 7,25

Σκούπα με πανάκια για παρκέ Τεμάχια 5 6,48 32,40

Ανταλλακτικά πανάκια σκούπας για παρκέ Τεμάχια 10 5,17 51,70

Υγρό καθαρισμού αλάτων 500 ml Τεμάχια 50 1,47 73,50

Υγρό τζαμιών 4λ. Τεμάχια 20 3,54 70,80

Υγρό τζαμιών,750 ml Τεμάχια 20 1,10 22,00

Υγρό σαπούνι χεριών 300 ml με αντλία Τεμάχια 15 0,90 13,50

Σάκοι για αλάτι 40*70 Κιλά 268,39 3,50 939,36

Σακοι για αλάτι έντυποι 40*70 Κιλά 400 3,70 1480,00

ΣΥΝΟΛΟ 11.357,35

Φ.Π.Α. 24% 2.725,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 14.083,12

Β' Ομάδα
Προμήθεια Ειδών υγιεινής - καθαριότητας και ευπρεπισμού Δήμου Ζίτσας & των Νομικών Προσώπων 

Περιγραφή ΜΜ Ποσότητα ς
ο

κήδ
Καθαρή Αξία

Wettex ρολό Τεμάχια 5 12,50 62,50

Άκουα Φόρτε 450 γρ. Τεμάχια 5 2,95 14,75

Αντισηπτικό χεριών 1 Kgr Τεμάχια 10 1,60 16,00

Αλουμινόχαρτο 100μ. Τεμάχια 10 5,70 57,00

Απορρυπαντικό για πλύσιμο στο χέρι 450gr Τεμάχια 6 1,00 6,00

Απορ. υγρό για πλύσιμο στο χέρι 13λ. Τεμάχια 4 10,00 40,00

Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων 20Kgr Τεμάχια 6 24,00 144,00

Βάση σκούπας Τεμάχια 8 1,08 8,64

Βάση σφουγγαρίστρας Τεμάχια 10 1,08 10,80



Γάντια μιας χρήσης 100τεμ.(latex) Τεμάχια 55 5,00 275,00

Γάντια χοντρά Τεμάχια 8 1,37 10,96

Εντομοκτόνο Τεμάχια 4 1,90 7,60

Θήκη για χαρτί κουζίνας Τεμάχια 4 1,80 7,20

Θήκη για χαρτί κουζίνας μπάνιου Τεμάχια 6 14,50 87,00

Θήκη για χαρτί τουαλέτας Τεμάχια 5 0,75 3,75

Θήκη για μαχαιροπίρουνα Τεμάχια 4 5,75 23,00

Καθαριστικό μοκετών με σπρέυ 4λ. Τεμάχια 3 15,85 47,55

Καλαθάκι απλό Τεμάχια 10 1,62 16,20

Καλαθάκι μπάνιου με καπάκι Τεμάχια 10 8,65 86,50

Καλάθια τακτοποίησης τροφίμων Τεμάχια 4 7,20 28,80

Καλαμάκια 1000τεμ. Τεμάχια 4 3,85 15,40

Κοντάρι σκούπας ΙΝΟΧ Τεμάχια 10 1,79 17,90

Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός Τεμάχια 5 5,75 28,75

Στίφτης σφουγγαρίσματος Τεμάχια 9 1,20 10,80

Κουβάς  και  στίφτης  σφουγγαρίσματος 
επαγγελματικός

Τεμάχια 5 50,00 250,00

Λεκάνες πλαστικές μεγάλες Τεμάχια 8 0,95 7,60

Λιποδιαλυτικό σπρέυ Τεμάχια 4 3,75 15,00

Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων 4λ. Τεμάχια 8 2,90 23,20

Μαχαιροπίρουνα πλαστικά Τεμάχια 150 1,15 172,50

Μεμβράνη 200μ. Τεμάχια 14 5,10 71,40

Μπολάκια πλαστικά(5τεμ.) Τεμάχια 80 0,30 24,00

Μπουκαλάκι πλαστικό με σπρέυ Τεμάχια 6 0,86 5,16

Ξεραχνιάστρα με κοντάρι 4μ. Τεμάχια 4 15,85 63,40

Ξυλάκια για σουβλάκια(200τεμ.) Τεμάχια 4 1,05 4,20

Ξύστρες κεραμικής εστίας Τεμάχια 4 1,37 5,48

Πανάκια με μικροϊνες οικολογικά Τεμάχια 4 11,00 44,00

Παπί τουαλέτας Τεμάχια 60 5,70 342,00

Πιάτα πλαστικά Νο 2(20τεμ.) Τεμάχια 80 1,26 100,80

Πιάτα πλαστικά Νο 3(20τεμ.) Τεμάχια 80 1,53 122,40

Πιάτα χάρτινα (10τεμ.) Τεμάχια 80 1,00 80,00

Πιγκάλ Τεμάχια 10 3,60 36,00

Πλυντηρίου πιάτων αλάτι 2λ. Τεμάχια 6 2,88 17,28

Πλυντηρίου πιάτων σαπούνι 20λ.υγρό Τεμάχια 15 50,00 750,00

Πλυντηρίου πιάτων ταμπλέτες 30τεμ. Τεμάχια 10 3,95 39,50

Πλυντηρίου λαμπριντικό 4λ. Τεμάχια 20 6,85 137,00

Ποδόμακτρο 60Χ40 Τεμάχια 10 4,35 43,50

Ποδόμακτρο 50Χ100 Τεμάχια 10 8,65 86,50

Ποτήρια πλαστικά μικρά (50τεμ.) Τεμάχια 50 0,50 25,00

Ποτήρια πλαστικά (50τεμ.) Τεμάχια 200 0,60 120,00

Ποτήρια φελιζόλ (25τεμ.) Τεμάχια 100 1,15 115,00

Ποτήρια χάρτινα (50τεμ.) Τεμάχια 100 1,45 145,00

Ρολό στήριξης χαρτιού υγείας σε χαρτοθήκη Τεμάχια 4 2,15 8,60

Σακούλες απορριμμάτων 45Χ55 (20τεμ.) Τεμάχια 140 0,65 91,00

Σακούλες απορριμμάτων 52Χ75 (10τεμ.) Τεμάχια 40 0,55 22,00

Σακούλες απορριμμάτων 70Χ95 (10 τμχ ρολο) Κιλά 90 1,55 139,50

Σακούλες απορριμμάτων 90Χ110 Κιλά 27 1,65 44,55

Σακούλες  ηλεκτρικής  σκούπας  (4-5τεμ.) 
υφασμάτινες

Τεμάχια 40 7,20 288,00

Σακούλες τροφίμων Νο 2 Τεμάχια 30 1,30 39,00

Σκάλα αλουμινίου Τεμάχια 1 43,20 43,20

Σκούπα χόρτου με κοντάρι Τεμάχια 4 6,90 27,60

Σύρμα κουζίνας ασημί-χρυσό Τεμάχια 80 0,90 72,00

Σφουγγάρι κουζίνας 7x13cm Τεμάχια 120 0,45 54,00

Σχοινί πλαστικό για απλώστρες 10μ. Τεμάχια 4 1,08 4,32



Ταινία διπλής όψης 25μ. Τεμάχια 8 1,87 14,96

Ταινία πλαστική 50μ. Τεμάχια 8 1,30 10,40

Τραπεζομάντηλα 100τεμ. (χαρτονάυλον) Τεμάχια 90 6,00 540,00

Υγρό πατώματος 4λ. Τεμάχια 40 3,98 159,20

Υγρό απορ.για πιάτα 4λ. Τεμάχια 30 4,55 136,50

Υγρό σαπούνι για χέρια 4λ. Τεμάχια 20 4,32 86,40

Υγρό τζαμιών 4λ. Τεμάχια 15 3,54 53,10

Φαράσι μεταλλικό Τεμάχια 10 1,75 17,50

Φαράσι πλαστικό Τεμάχια 10 0,47 4,70

Φίλτρο αποροφητήρα Τεμάχια 10 1,38 13,80

Χαρτί κουζίνας 1Kgr Τεμάχια 220 2,40 528,00

Χαρτί υγείας 30x160 Τεμάχια 50 11,59 579,50

Χαρτομάντηλα τσέπης (10 τεμ.) Τεμάχια 10 0,81 8,10

Χαρτοπετσέτες(70 ή 100τεμ.) Τεμάχια 150 0,70 105,00

Χαρτοπετσέτες ΖΙΚ ΖΑΚ 4000 τεμ. (ΚΟΥΤΙ) Τεμάχια 35 17,00 595,00

Χαρτοταινία (19mm x 50m, 38mm x 50m και 
50mm x 50m)

Τεμάχια 5 1,45 7,25

Χλωρίνη πολλαπλών χρήσεων απλή σε σπρέυ 
2 λίτρων

Τεμάχια 15 2,00 30,00

Χλωρίνη παχύρευστη 4λ. Τεμάχια 40 3,54 141,60

Σακούλες διάφανες Κιλά 5 1,50 7,50

Ταψάκια αλουμινίου μιας χρήσης (20 τεμ.) Τεμάχια 10 1,95 19,50

Λαδόκολλες Κιλά 10 1,50 15,00

Λάστιχο ποτίσματος (25m) Τεμάχια 4 14,00 56,00

Δαχτυλίδι κουμπώματος βρύσης Τεμάχια 8 0,30 2,40

Swiffer Τεμάχια 5 2,50 12,50

Swiffer ανταλλακτικά Τεμάχια 5 4,00 20,00

Φαράσι με κοντάρι Τεμάχια 8 2,80 22,40

Σκούπα με πανάκια για παρκέ Τεμάχια 4 6,48 25,92

Ανταλλακτικά πανάκια σκούπας για παρκέ Τεμάχια 4 5,17 20,68

Υγρό τζαμιών,750 ml Τεμάχια 10 1,10 11,00

Υγρό σαπούνι χεριών 300 ml με αντλία Τεμάχια 21 0,90 18,90

Υγρό καθαριστικό μοκετών 5 lit για σκούπα LA-
VOR

Τεμάχια 22 4,00 88,00

ΣΥΝΟΛΟ 8.056,60

Φ.Π.Α. 24% 1.933,58

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.990,18

Γ' Ομάδα

Προμήθεια Ειδών υγιεινής - καθαριότητας και ευπρεπισμού Δήμου Ζίτσας & των Νομικών Προσώπων Περιγραφή ΜΜ Ποσότητα ς
ο

κήδ
Καθαρή Αξία

Wettex ρολό Τεμάχια 10 12,50 125,00

Αποφρακτικό υγρής μορφής (Άκουα Φόρτε) 
450gr

Τεμάχια 10 2,95 29,50

Αντισηπτικό χεριών 1 Kgr Τεμάχια 30 1,60 48,00

Αλουμινόχαρτο 100μ. Τεμάχια 10 5,70 57,00

Απορρυπαντικό για πλύσιμο στο χέρι 450gr Τεμάχια 8 1,00 8,00

Απορ. υγρό για πλύσιμο στο χέρι 13λ. Τεμάχια 5 10,00 50,00

Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων 20Kgr Τεμάχια 5 24,00 120,00

Βάση σκούπας (με πλαστικό κοντάρι 120cm) Τεμάχια 5 1,08 5,40

Βάση  σφουγγαρίστρας  (με  πλαστικό  κοντάρι 
120cm)

Τεμάχια 10 1,08 10,80

Γάντια μιας χρήσης 100 τεμ. (latex) Πακέτο 200 5,00 1.000,00

Γάντια χοντρά Ζεύγος 10 1,37 13,70

Εντομοκτόνο Τεμάχια 4 1,90 7,60

Θήκη για χαρτί κουζίνας Τεμάχια 4 1,80 7,20

Θήκη για χαρτί κουζίνας μπάνιου Τεμάχια 6 14,50 87,00

Θήκη για χαρτί τουαλέτας Τεμάχια 5 0,75 3,75

Θήκη πλαστική για μαχαιροπίρουνα Τεμάχια 5 5,75 28,75



Καθαριστικό μοκετών με σπρέυ 4λ. Τεμάχια 3 15,85 47,55

Καλαθάκι απορριμμάτων πλαστικό Τεμάχια 10 1,62 16,20

Καλαθάκι μπάνιου με καπάκι 12λ Τεμάχια 10 8,65 86,50

Καλάθια  τακτοποίησης  τροφίμων  από 
ανθεκτικό υλικό

Τεμάχια 4 7,20 28,80

Καλαμάκια 1000τεμ. Πακέτο 4 3,85 15,40

Κοντάρι σκούπας ΙΝΟΧ 120εκ Τεμάχια 10 1,79 17,90

Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός Τεμάχια 5 5,75 28,75

Στίφτης σφουγγαρίσματος Τεμάχια 8 1,20 9,60

Κουβάς και στίφτης σφουγγαρίσματος Τεμάχια 3 50,00 150,00

Λεκάνες πλαστικές μεγάλες Τεμάχια 4 0,95 3,80

Λιποδιαλυτικό σπρέυ 750ml Τεμάχια 6 3,75 22,50

Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων 4λ. με άρωμα Τεμάχια 8 2,90 23,20

Μαχαιροπίρουνα πλαστικά (100τμχ) Τεμάχια 100 1,15 115,00

Μεμβράνη 200μ. Τεμάχια 10 5,10 51,00

Μπολάκια πλαστικά(5τεμ.) Πακέτο 100 0,30 30,00

Μπουκαλάκι πλαστικό με σπρέυ Τεμάχια 3 0,86 2,58

Ξεραχνιάστρα με κοντάρι 4μ. Τεμάχια 3 15,85 47,55

Ξυλάκια για σουβλάκια(200τεμ.) Πακέτο 2 1,05 2,10

Ξύστρες κεραμικής εστίας Τεμάχια 4 1,37 5,48

Πανάκια με μικροϊνες οικολογικά Τεμάχια 5 11,00 55,00

Παπί τουαλέτας Τεμάχια 40 5,70 228,00

Πιάτα πλαστικά Νο 2 (20τεμ.) Πακέτο 80 1,26 100,80

Πιάτα πλαστικά Νο 3 (20τεμ.) Πακέτο 80 1,53 122,40

Πιάτα χάρτινα (10τεμ.) Πακέτο 80 1,00 80,00

Πιγκάλ Τεμάχια 7 3,60 25,20

Πλυντηρίου πιάτων αλάτι 2λ. Τεμάχια 5 2,88 14,40

Πλυντηρίου πιάτων σαπούνι 20λ.υγρό Τεμάχια 13 50,00 650,00

Πλυντηρίου πιάτων ταμπλέτες 30τεμ. Πακέτο 10 3,95 39,50

Πλυντηρίου λαμπριντικό 4λ. Τεμάχια 10 6,85 68,50

Ποδόμακτρο 60Χ40 Τεμάχια 8 4,35 34,80

Ποδόμακτρο 50Χ100 Τεμάχια 8 8,65 69,20

Ποτήρια πλαστικά μικρά (50τεμ.) Πακέτο 50 0,50 25,00

Ποτήρια πλαστικά (50τεμ.) Πακέτο 100 0,60 60,00

Ποτήρια φελιζόλ (25τεμ.) Πακέτο 100 1,15 115,00

Ποτήρια χάρτινα (50τεμ.) Πακέτο 100 1,45 145,00

Ρολό στήριξης χαρτιού υγείας σε χαρτοθήκη Τεμάχια 4 2,15 8,60

Σακούλες απορριμμάτων 45Χ55 (20τεμ.) Πακέτο-
20Τεμ

150 0,65 97,50

Σακούλες απορριμμάτων 52Χ75 (10τεμ.) Πακέτο 100 0,55 55,00

Σακούλες απορριμμάτων 70Χ95 (10 τμχ ρολο) Κιλά 50 1,55 77,50

Σακούλες απορριμμάτων 90Χ110 Κιλά 50 1,65 82,50

Σακούλες  ηλεκτρικής  σκούπας  (4-5τεμ.) 
υφασμάτινες

Πακέτο 10 7,20 72,00

Σακούλες τροφίμων Νο 2 Πακέτο-
50Τεμ

30 1,30 39,00

Σκάλα αλουμινίου Τεμάχια 2 43,20 86,40

Σκούπα χόρτου με κοντάρι Τεμάχια 4 6,90 27,60

Σύρμα κουζίνας ασημί-χρυσό Τεμάχια 50 0,90 45,00

Σφουγγάρι κουζίνας 7x13cm Τεμάχια 60 0,45 27,00

Σχοινί πλαστικό για απλώστρες 10μ. Τεμάχια 4 1,08 4,32

Ταινία διπλής όψης 25μ. Τεμάχια 5 1,87 9,35

Ταινία πλαστική 50μ. Τεμάχια 5 1,30 6,50

Τραπεζομάντηλα 100τεμ. (χαρτονάυλον) Πακέτο 10 6,00 60,00

Υγρό καθαρισμού πατώματος 4λ. Τεμάχια 30 3,98 119,40

Υγρό απορ. για πιάτα 4λ. Τεμάχια 30 4,55 136,50

Υγρό σαπούνι για χέρια 4λ. Τεμάχια 30 4,32 129,60

Υγρό τζαμιών 4λ. Τεμάχια 10 3,54 35,40



Φαράσι μεταλλικό Τεμάχια 10 1,75 17,50

Φαράσι πλαστικό Τεμάχια 10 0,47 4,70

Φίλτρο 
αποροφητήρα

Τεμάχια 10 1,38 13,80

Χαρτί κουζίνας 1 Kgr Τεμάχια 500 2,40 1.200,00

Χαρτί υγείας 30x160 Τεμάχια 50 11,59 579,50

Χαρτομάντηλα 
τσέπης (10 τεμ.)

Τεμάχια 10 0,81 8,10

Χαρτοπετσέτες(70  ή 
100τεμ.)

Τεμάχια 100 0,70 70,00

Χαρτοπετσέτες  ΖΙΚ 
ΖΑΚ  4000  τεμ. 
(ΚΟΥΤΙ)

Τεμάχια 11 17,00 187,00

Χαρτοταινία  (19mm 
x 50m, 38mm x 50m 

Τεμάχια 5 1,45 7,25

Χλωρίνη πολλαπλών 
χρήσεων  απλή  σε 

Τεμάχια 20 2,00 40,00

Χλωρίνη 
παχύρευστη 4λ.

Τεμάχια 50 3,54 177,00

Σακούλες διάφανες Κιλά 10 1,50 15,00

Ταψάκια 
αλουμινίου  μιας 
χρήσης (20 τεμ.)

Τεμάχια 10 1,95 19,50

Λαδόκολλες Κιλά 5 1,50 7,50

Λάστιχο  ποτίσματος 
(25m)

Τεμάχια 2 14,00 28,00

Δαχτυλίδι 
κουμπώματος 
βρύσης

Τεμάχια 8 0,30 2,40

Swiffer Τεμάχια 5 2,50 12,50

Swiffer 
ανταλλακτικά

Τεμάχια 5 4,00 20,00

Φαράσι με κοντάρι Τεμάχια 8 2,80 22,40

Σκούπα  με  πανάκια 
για παρκέ

Τεμάχια 4 6,48 25,92

Ανταλλακτικά 
πανάκια  σκούπας 
για παρκέ

Τεμάχια 10 5,17 51,70

Υγρό  τζαμιών,750 
ml

Τεμάχια 10 1,10 11,00

Υγρό  σαπούνι 
χεριών  300  ml με 
αντλία

Τεμάχια 20 0,90 18,00

Υγρό  καθαριστικό 
μοκετών  5  lit για 

Τεμάχια 5 4,00 20,00

Βαμβάκι 70 γραμ. Τεμάχια 101 0,6790 68,58

Κρέμα  καθαρισμού 
cif (500ml)

Τεμάχια 10 1,41 14,10

ΣΥΝΟΛΟ 7.899,03

Φ.Π.Α. 24% 1.895,77

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.794,80

Δ' Ομάδα
Προμήθεια Ειδών υγιεινής - καθαριότητας και ευπρεπισμού Δήμου Ζίτσας & των Νομικών Προσώπων Περιγραφή ΜΜ Ποσότητα Αρχική Τ ιμή 

Μονάδος
Καθαρή Αξία

Wettex ρολό Τεμάχια 50 12,50 625,00

Άκουα Φόρτε 450 γρ. Τεμάχια 50 2,95 147,50

Αντισηπτικό χεριών 1 Kgr Τεμάχια 60 1,60 96,00

Αλουμινόχαρτο 100μ. Τεμάχια 20 5,70 114,00

Σφουγγαρίστρα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 400 γρ. Τεμάχια 40 5,00 200,00

Αποσμητικό χώρου airwick Τεμάχια 10 4,06 40,60

Βάση σκούπας Τεμάχια 40 1,08 43,20

Βάση σφουγγαρίστρας Τεμάχια 40 1,08 43,20

Γάντια μιας χρήσης 100 τεμ. (latex) Πακέτο 100 5,00 500,00

Γάντια χοντρά Ζεύγος 20 1,37 27,40

Γάντια πλαστικά κουζίνας Ζεύγος 30 1,30 39,00

Εντομοκτόνο Τεμάχια 10 1,90 19,00

Κρέμα καθαρισμού cif (500ml) Τεμάχια 30 1,41 42,30

Καλαθάκι απλό Τεμάχια 20 1,62 32,40

Καλαθάκι μπάνιου με καπάκι Τεμάχια 20 8,65 173,00

Οινόπνευμα φωτιστικό 420 ml Τεμάχια 30 0,83 24,90

Κοντάρι πτυσσόμενο 3 μ. Τεμάχια 5 2,72 13,60

Κοντάρι σκούπας ΙΝΟΧ Τεμάχια 100 1,79 179,00

Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός Τεμάχια 20 5,75 115,00

Στίφτης σφουγγαρίσματος Τεμάχια 20 1,20 24,00

Κουβάς  και  στίφτης  σφουγγαρίσματος 
επαγγελματικός

Τεμάχια 8 50,00 400,00

Λεκάνες πλαστικές μεγάλες Τεμάχια 10 0,95 9,50



Λιποδιαλυτικό σπρέυ 750ml Τεμάχια 20 3,75 75,00

Κουταλο Μαχαιροπίρουνα πλαστικά Πακέτο-
100Τεμ

100 1,15 115,00

Μεμβράνη 200μ. Τεμάχια 20 5,10 102,00

Μπολάκια πλαστικά(5τεμ.) Τεμάχια 100 0,30 30,00

Ξεραχνιάστρα με κοντάρι 4μ. Τεμάχια 20 15,85 317,00

Πανάκια με μικροϊνες οικολογικά Τεμάχια 20 11,00 220,00

Παπί τουαλέτας Τεμάχια 100 5,70 570,00

Πιάτα πλαστικά Νο 2 (20τεμ.) Πακέτο 50 1,26 63,00

Πιάτα πλαστικά Νο 3 (20τεμ.) Πακέτο 50 1,53 76,50

Πιάτα χάρτινα (10τεμ.) Τεμάχια 50 1,00 50,00

Πιγκάλ Τεμάχια 20 3,60 72,00

Ποδόμακτρο 60Χ40 Τεμάχια 10 4,35 43,50

Ποδόμακτρο 50Χ100 Τεμάχια 10 8,65 86,50

Ποτήρια πλαστικά (50τεμ.) Πακέτο 100 0,60 60,00

Ποτήρια χάρτινα (50τεμ.) Τεμάχια 100 1,45 145,00

Ρολό στήριξης χαρτιού υγείας σε χαρτοθήκη Τεμάχια 20 2,15 43,00

Σακούλες απορριμμάτων 45Χ55 (20τεμ.) Πακέτο-
20Τεμ

500 0,65 325,00

Σακούλες απορριμμάτων 52Χ75 (10τεμ.) Πακέτο 500 0,55 275,00

Σακούλες απορριμμάτων 70Χ95 (10 τμχ ρολο) Πακέτο 300 1,55 465,00

Σακούλες απορριμμάτων 90Χ110 Κιλά 800 1,65 1.320,00

Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας (4-5τεμ.) 
υφασμάτινες

Πακέτο 20 7,20 144,00

Σακούλες τροφίμων Νο 2 Πακέτο-
50Τεμ

20 1,30 26,00

Σκάλα αλουμινίου Τεμάχια 3 43,20 129,60

Σκούπα χόρτου με κοντάρι Τεμάχια 20 6,90 138,00

Σύρμα κουζίνας ασημί - χρυσό Τεμάχια 50 0,90 45,00

Σφουγγάρι κουζίνας 7x13cm Τεμάχια 60 0,45 27,00

Ταινία διπλής όψης 25μ. Τεμάχια 10 1,87 18,70



Ταινία πλαστική 
50μ.

Τεμάχια 10 1,30 13,00

Τραπεζομάντηλα 
100τεμ. 
(χαρτονάυλον)

Πακέτο 50 6,00 300,00

Υγρό πατώματος 
4λ.

Τεμάχια 120 3,98 477,60

Υγρό απορ. για 
πιάτα 4λ.

Τεμάχια 60 4,55 273,00

Υγρό σαπούνι για 
χέρια 4λ.

Τεμάχια 100 4,32 432,00

Φαράσι με κοντάρι Τεμάχια 10 2,80 28,00

Φαράσι μεταλλικό Τεμάχια 10 1,75 17,50

Φαράσι πλαστικό Τεμάχια 10 0,47 4,70

Χαρτί κουζίνας 1 
Kgr

Τεμάχια 800 2,40 1.920,00

Χαρτί υγείας 
30x160

Πακέτο-
30Τεμ

130 11,59 1.506,70

Χαρτοπετσέτες(70 
ή 100τεμ.)

Πακέτο 200 0,70 140,00

Χαρτοπετσέτες ΖΙΚ 
ΖΑΚ 4000 τεμ. 
(ΚΟΥΤΙ)

Κιβώτιο 50 17,00 850,00

Χαρτοταινία (19 
mm x 50 mm, 38 
mm x 50 m και 50 
mm x 5 m)

Τεμάχια 10 1,45 14,50

Χλωρίνη 
πολλαπλών 
χρήσεων σε σπρέυ 
750ml

Τεμάχια 100 2,00 200,00

Χλωρίνη 
παχύρευστη 4λ.

Τεμάχια 200 3,54 708,00

ΤΣΑΝΤΑ με χερούλι 
μεταφοράς

Κιλά 30 4,00 120,00

Λαδόκολλες ρολό 
50 μέτρων

Τεμάχια 50 7,00 350,00

Λάστιχο 
ποτίσματος (25m)

Τεμάχια 10 14,00 140,00

Παρκετέζα 60 
εκατοστών με 
κοντάρι

Τεμάχια 20 6,4050 128,10

Υγρό καθαρισμού 
αλάτων 500 ml

Τεμάχια 30 1,47 44,10

Υγρό τζαμιών 4λ. Τεμάχια 100 3,54 354,00



Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Δήμου Ζίτσας

Περιγραφή ΜΜ Ποσότητα Αρχική Τ ιμή 
Μονάδος

Καθαρή Αξία

Wettex ρολό Τεμάχια 20 12,50 250,00

Άκουα Φόρτε 450 γρ. Τεμάχια 20 2,95 59,00

Αντισηπτικό χεριών 1 Kgr Τεμάχια 5 1,60 8,00

Αποσμητικό χώρου airwick Τεμάχια 10 4,06 40,60

Βάση σκούπας Τεμάχια 20 1,08 21,60

Βάση  σφουγγαρίστρας  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  400 
γραμμαρίων

Τεμάχια 30 5,00 150,00

Γάντια μιας χρήσης 100 τεμ. (latex) Πακέτο 15 5,00 75,00

Γάντια χοντρά Ζεύγος 15 1,37 20,55

Γάντια πλαστικά κουζίνας Ζεύγος 15 1,30 19,50

Εντομοκτόνο Τεμάχια 10 1,90 19,00

Καλαθάκι απλό Τεμάχια 20 1,62 32,40

Καλαθάκι μπάνιου με καπάκι Τεμάχια 5 8,65 43,25

Κοντάρι σκούπας ΙΝΟΧ Τεμάχια 20 1,79 35,80

Κουβάς  και  στίφτης  σφουγγαρίσματος 
επαγγελματικός

Τεμάχια 6 50,00 300,00

Κουταλο Μαχαιροπίρουνα πλαστικά Πακέτο-
100Τεμ

50 1,15 57,50

Ξεραχνιάστρα με κοντάρι 4μ. Τεμάχια 12 15,85 190,20

Πανάκια με μικροϊνες οικολογικά Τεμάχια 12 11,00 132,00

Παπί τουαλέτας Τεμάχια 15 5,70 85,50

Πιάτα πλαστικά Νο 2 (20τεμ.) Πακέτο 20 1,26 25,20

Πιάτα πλαστικά Νο 3 (20τεμ.) Πακέτο 20 1,53 30,60

Πιγκάλ Τεμάχια 20 3,60 72,00

Ποδόμακτρο 60Χ40 Τεμάχια 10 4,35 43,50

Ποδόμακτρο 50Χ100 Τεμάχια 10 8,65 86,50

Ποτήρια πλαστικά (50τεμ.) Πακέτο 20 0,60 12,00

Ρολό στήριξης χαρτιού υγείας σε χαρτοθήκη Τεμάχια 30 2,15 64,50

Σακούλες απορριμμάτων 45Χ55 (20τεμ.) Πακέτο-
20Τεμ

300 0,65 195,00

Σακούλες απορριμμάτων 52Χ75 (10τεμ.) Πακέτο 200 0,55 110,00

Σακούλες απορριμμάτων 70Χ95 (10 τμχ ρολο) Πακέτο 200 1,55 310,00

Σακούλες απορριμμάτων 90Χ110 Κιλά 500 1,65 825,00

Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας (4-5τεμ.) 
υφασμάτινες

Πακέτο 10 7,20 72,00

Σκάλα αλουμινίου Τεμάχια 3 43,20 129,60

Σκούπα χόρτου με κοντάρι Τεμάχια 15 6,90 103,50

Σφουγγάρι κουζίνας 7x13cm Τεμάχια 20 0,45 9,00

Ταινία διπλής όψης 25μ. Τεμάχια 10 1,87 18,70

Ταινία πλαστική 50μ. Τεμάχια 10 1,30 13,00

Τραπεζομάντηλα 100τεμ. (χαρτονάυλον) Πακέτο 10 6,00 60,00

Υγρό πατώματος 4λ. Τεμάχια 100 3,98 398,00

Υγρό απορ. για πιάτα 4λ. Τεμάχια 20 4,55 91,00

Υγρό σαπούνι για χέρια 4λ. Τεμάχια 80 4,32 345,60

Φαράσι με κοντάρι Τεμάχια 6 2,80 16,80

Χαρτί κουζίνας 1 Kgr Τεμάχια 150 2,40 360,00

Χαρτί υγείας 30x160 Πακέτο-
30Τεμ

100 11,59 1.159,00

Χαρτοπετσέτες(70 ή 100τεμ.) Πακέτο 30 0,70 21,00

Χαρτοπετσέτες ΖΙΚ ΖΑΚ 4000 τεμ. (ΚΟΥΤΙ) Κιβώτιο 20 17,00 340,00

Χλωρίνη πολλαπλών χρήσεων σε σπρέυ 
750ml

Τεμάχια 25 2,00 50,00

Χλωρίνη παχύρευστη 4λ. Τεμάχια 100 3,54 354,00

ΤΣΑΝΤΑ με χερούλι μεταφοράς Κιλά 50 4,00 200,00

Λάστιχο ποτίσματος (25m) Τεμάχια 6 14,00 84,00

Σφουγγαρίστρα βαμβακερή με κοντάρι Τεμάχια 10 1,44 14,40

Παρκετεζα 60 εκατοστών με κοντάρι Τεμάχια 12 6,4050 76,86

Υγρό καθαρισμού αλάτων 500 ml Τεμάχια 10 1,47 14,70

Υγρό τζαμιών 4λ. Τεμάχια 50 3,54 177,00



Υγρό τζαμιών,750 
ml

Τεμάχια 50 1,10 55,00

Υγρό σαπούνι 
χεριών 300 ml με 
αντλία

Τεμάχια 50 0,90 45,00

ΣΥΝΟΛΟ 7.522,36

Φ.Π.Α. 24% 1.805,37

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.327,73



2. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο συγγραφής
Με  την  παρούσα  προβλέπεται  η  ανάθεση  «Προμήθεια  Ειδών  υγιεινής  -  καθαριότητας  και 
ευπρεπισμού Δήμου Ζίτσας & των Νομικών Προσώπων του», που τυχόν θα απορροφηθούν κατά 
τη διάρκεια των επόμενων (από την υπογραφή της σύμβασης) δώδεκα (12) ημερολογιακών μηνών.

Άρθρο 2ο

Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας, και θα γίνει σύμφωνα με τις  
παρακάτω νομοθετικές διατάξεις, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν σήμερα, καθώς και 
από όσες σχετικές διατάξεις δεν αναφέρονται ρητά παρακάτω αλλά έχουν εφαρμογή και ισχύουν:
1. Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α'144) (άρθρο 103 παρ.2γ, άρθρο 209 παρ.2 και άρθρο 273) «Κύρωση του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3536/07 (άρθρο 22) «Ειδικές 
ρυθμίσεις  θεμάτων  μεταναστευτικής  πολιτικής  και  λοιπών  ζητημάτων  αρμοδιότητας 
Υπουργείου  Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης»  και  τον  Ν.3731/2008 
(άρθρο  20  παρ.  13)  «Αναδιοργάνωση  της  δημοτικής  αστυνομίας  και  ρυθμίσεις  λοιπών 
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», και όπως ερμηνεύτηκε με την υπ. αριθμ. 
2/11-01-2007 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

3. Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α'/08.08.2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"

4. Το Ν. 3861 /2010 (ΦΕΚ 112  A' /13.07.2010) « Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών , διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας  
και άλλες διατάξεις.

6. Το  Ν.  4155/2013  (ΦΕΚ  120/Α729-5-2013)  "Εθνικό  Σύστημα  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων 
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις".

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

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

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

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

11. των  σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω  νόμων  εκδοθεισών  κανονιστικών  πράξεων,  των  λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 



παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Άρθρο  3ο 

Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας πλην της συμβάσεως κατά σειρά ισχύος είναι:
1. Η Διακήρυξη της Δημοπρασίας
2. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές
3. Ο Προϋπολογισμός
4. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων της προμήθειας των υλικών
5. Η τεχνική περιγραφή
6. Η οικονομική προσφορά του αναδόχου
7. Τα τεχνικά στοιχεία που θα δοθούν με την προσφορά από τον ανάδοχο.

Άρθρο  4ο 

Σταθερότητα τιμών

Η  προσφερόμενη  τιμή  σε  ευρώ  που  περιλαμβάνεται  στην  προσφορά  του  προμηθευτή  είναι 
σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκειται για  
κανένα λόγο σε αναθεώρηση.

Άρθρο 5ο Προϋπολογισμός Χρηματοδότηση 
προμήθειας

1. Φορέας  χρηματοδότησης  της  παρούσας  σύμβασης  είναι  ο  Δήμος  Ζίτσας  &  τα  Νομικά 
Πρόσωπά του. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση συνολικής εκτιμώμενης αξίας 63.174,21 
€, θα βαρύνει τους Κ.Α.Ε. 10.6634 του Δήμου Ζίτσας, του προϋπολογισμού του οικονομικού 
έτους 2019-2020.
Από  πόρους  του  Ν.Π.Δ.Δ.  Δήμου  Ζίτσας  και  βαρύνει  τον  κωδικό  Κ.Α.  60.6634,  του 
προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας.
Από πόρους της ΚΕ.ΔΗ.ΖΙ.  του Δήμου Ζίτσας και  βαρύνει  τον κωδικό Κ.Α.:  10.6634,  του 
προϋπολογισμού της.
Από πόρους της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ζίτσας και βαρύνει 
τον προϋπολογισμό της.
Από  πόρους  της  Σχολικής  Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Ζίτσας  και 
βαρύνει τον προϋπολογισμό της.

2. Επίσης  μπορεί  να  γίνει  διαφοροποίηση  των  υλικών  σε  ποσοστό  20%,  ανάλογα  με 
ενδεχόμενες  άλλες  ανάγκες  που  θα  προκύψουν  στον  Δήμο  και  που  δεν  μπορούν  να 
προβλεφθούν, πάντα στο ύψος του προϋπολογισμού και της σύμβασης.

Άρθρο 6ο

Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού & χρόνος υποβολής προσφορών

Η «Προμήθεια  Ειδών υγιεινής  -  καθαριότητας  και  ευπρεπισμού Δήμου Ζίτσας  & των  Νομικών 
Προσώπων  του»  θα  γίνει  από  το  ελεύθερο  εμπόριο  με  την  διαδικασία  του  Συνοπτικού 
διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής ,ύστερα από σχετική απόφαση του αρμόδιου 
οργάνου.



Η προσφερόμενη  τιμή θα είναι  σε  ευρώ.  Προσφορές  για  τμήμα  της  προμήθειας  δεν  γίνονται  
δεκτές.

Η  ημερομηνία  υποβολής  προσφοράς  θα  ανακοινωθεί  με  περίληψη  διακήρυξης  που  θα 
ανακοινωθεί σύμφωνα με το νόμο.

ΑΡΘΡΟ  7ο:  Τεχνικά  προσόντα  αναδόχου-Προϋποθέσεις  συμμετοχής 

στον διαγωνισμό

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν 

προμηθευτές: α) φυσικά πρόσωπα β) νομικά πρόσωπα γ) 

ενώσεις προμηθευτών δ) συνεταιρισμοί

που έχουν δραστηριότητα σχετική με τα υπό προμήθεια υλικά.

Άρθρο 8ο Ανάθεση – Ανακοίνωση 
προμήθειας

Για  την  ανάθεση  της  προμήθειας  θα  αποφασίσει  η  Οικονομική  επιτροπή,  μετά  από  σχετική 
εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας του Δήμου Ζίτσας.

Άρθρο 9ο

Εγγυήσεις - ρήτρες

1. Οι  ενδιαφερόμενοι  για  να  συμμετάσχουν  στο  διαγωνισμό  οφείλουν  να  προσκομίσουν 
εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  που  θα  αναλογεί  στο  2%  του  Προϋπολογισμού  της 
προμήθειας χωρίς Φ.Π.Α.

2. Πριν από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος, στον οποίο έγινε η κατακύρωση και 
ανάθεση της προμήθειας, οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.).

3. Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  της  σύμβασης  ορίζεται  σε  ποσοστό  5%  επί  του 
προϋπολογισμού της μελέτης αφαιρούμενης τυχόν έκπτωσης χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με το 
άρθρο 72 του Ν. 4412/16. Η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται  σε ένα 
μήνα επιπλέον του χρόνου της προμήθειας.

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

α) την ημερομηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,



στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση, 
ζ) τους όρους ότι:
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 
ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον  
οποίο απευθύνεται και
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον 
τίτλο της σχετικής σύμβασης..

4. Ο χρόνος εγγύησης του προς προμήθεια υλικού δεν μπορεί να είναι μικρότερος του ενός  
έτους. Κάθε βλάβη που παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστημα αυτό οφειλόμενη σε 
κακή ποιότητα ή κατασκευή, πρέπει να επανορθώνεται από τον ανάδοχο μέσα σε πέντε (5)  
ημερολογιακές ημέρες από την ειδοποίηση του Δήμου προς αυτόν.

5. Η  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφεται  στον  ανάδοχο  μετά  την  οριστική 
ποσοτική  και  ποιοτική  παραλαβή όλων  των  υλικών,  σε  χρονική  διάρκεια  μέχρι  και  την 
απορρόφηση όλης της προϋπολογισθείσας ποσότητας.

6. Αν το υλικό φορτωθεί, παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 
και  μέχρι  λήξης  του  χρόνου της  παράτασης  που πιθανώς χορηγήθηκε,  σύμφωνα με  το 
άρθρο  209  του Ν.  4412/2016,  επιβάλλεται  πρόστιμο  5% επί  της  συμβατικής  αξίας  της 
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

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

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

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

10. Ο Ανάδοχος μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας παραδόσεως των 
υλικών, δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος από την αναθέτουσα αρχή.
Σε περίπτωση ανάγκης παράτασης ή μετάθεσης του συμβατικού χρόνου εφαρμόζονται τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16.

Άρθρο 10ο Σύμβαση
Στον μειοδότη που έγινε η κατακύρωση της διαγωνισμού, αποστέλλεται σχετική πρόσκληση. Με 
την πρόσκληση αυτή η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που 
ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  προσέλθει  εντός  είκοσι  (20)  ημερολογιακών  ημερών  από  την 



κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 
προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η απόφαση έγκρισης-
κατακύρωσης του αποτελέσματος κοινοποιείται σε όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα σε αυτές τις προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης ή 
αν δεν προσκομίσει την απαιτούμενη εγγύηση, εφαρμόζονται γι' αυτόν οι προβλεπόμενες από το 
άρθρο  105  παρ.5  του  Ν.4412/16  κυρώσεις,  εκτός  εάν  αυτό  συνέβη  με  ευθύνη  του  Δήμου  ή  
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στη  σύμβαση  αναφέρονται  και  προσαρτώνται  ως  αναπόσπαστα  συμβατικά  στοιχεία  τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας.
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και με τα τεύχη 
που τυχόν την συνοδεύουν.
Η σύμβαση καταρτίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. 
Τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού, που πρωτοκολλείται αυθημερόν στο γενικό 
πρωτόκολλο του Δήμου.

Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, των τευχών που 
την συνοδεύουν, την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από το Δήμο, καθώς και τις 
τυχόν  τροποποιήσεις  όρων  που  και  από  τα  δύο  συμβαλλόμενα  μέρη  έγιναν  αποδεκτές  και 
υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους 
με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

• Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης
• Τα συμβαλλόμενα μέρη καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους.
• Τα προς προμήθεια είδη
• Τη συμφωνηθείσα τιμή
• Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των ειδών
• Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών
• Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες.
• Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών
• Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον 

προβλέπεται αναπροσαρμογή
• Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας

Η  σύμβαση  υπογράφεται  για  τον  Δήμο  από  τον  Δήμαρχο.  Το  αντικείμενο  της  σύμβασης  θα 
παραμείνει  αναλλοίωτο  κατά  την  εκτέλεσή  της.  Η  σύμβαση  τροποποιείται  μόνο  όταν  αυτό 
προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα 
από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης.
Η σύμβαση τροποποιείται σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/16 ύστερα από σύμφωνη γνώμη 
της αναθέτουσας αρχής.

Άρθρο 110

Χρόνος παράδοσης προμήθειας.
Η  διάρκεια  της  σύμβασης  ορίζεται  σε  δώδεκα  (12)  ημερολογιακούς  μήνες  από  την  ημέρα 
υπογραφής  του  σχετικού  συμφωνητικού.  Οι  συμβάσεις  λύονται  με  την  ολοκλήρωση  του 
οικονομικού  αντικειμένου  τους  (Προϋπολογισμός),  ακόμη  κι  αν  δεν  έχει  παρέλθει  το  χρονικό 
διάστημα των δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή τους.
Είναι  δυνατή  η  παράταση της  σύμβασης,  ύστερα  από συμφωνία των  συμβαλλομένων μερών, 
μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης, στο μέτρο που δεν θα 



υπάρξει,  κατά  το  χρόνο  της  παράτασης,  υπέρβαση  των  ποσοτήτων  που  καθορίζονται  στη 
διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

Παράταση της προθεσμίας παράδοσης δίδεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από 
αιτιολογημένη αίτηση του αναδόχου και εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 
206 του Ν4412/16.
Οι  τιμές  ισχύουν  έως  τη  λήξη  της  σύμβασης  και  δεν  επιδέχονται  ουδεμία  προσαύξηση  ή  
αναπροσαρμογή κατά την διάρκειά της.

Άρθρο 12ο 

Παραλαβή υλικών

1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του 
Ν.4412/16.

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος 
και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται  
με  μακροσκοπική  εξέταση,  με  χημική  ή  μηχανική  εξέταση  (εργαστηριακή  εξέταση),  με 
πρακτική

δοκιμασία,  με  όλους  ή  με  όσους  από  τους  παραπάνω  τρόπους  χρειάζεται  ή  και  με 
οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο.

3. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής των υλικών η Επιτροπή Παραλαβής 
μπορεί: α) να παραλάβει το υλικό,
β)  να  παραλάβει  το  υλικό  με  παρατηρήσεις,  λόγω  αποκλίσεων  από  τις  τεχνικές 
προδιαγραφές της σύμβασης,
γ) να απορρίψει το υλικό.

Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή.

Ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου θα γίνεται παραγγελία και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος 
μέσα σε 24 ώρες να έχει διαθέσιμο προς προμήθεια, το ζητούμενο υλικό. Η παράδοση θα γίνεται 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Άρθρο 13ο Άρτιος 

εξοπλισμός

Αν τα υλικά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης,  δε  συμφωνούν με τις  προδιαγραφές της 
μελέτης ή εμφανίζουν κάποιο ελάττωμα, ο ανάδοχος υποχρεούται άμεσα να τα αντικαταστήσει,  
χωρίς  άλλες  διατυπώσεις,  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις  και  όρους  των  συμβατικών 
στοιχείων της παρούσας προμήθειας.
Εάν  κατά  την  παραλαβή  διαπιστωθεί  απόκλιση  από  τις  συμβατικές  τεχνικές  προδιαγραφές,  η 
επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανόμενου είδους. 
Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της ίδιας οριζόμενης 
προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στη τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για λογαριασμό 
του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.
Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου.

Άρθρο 14ο



Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία προσφοράς.

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, «προσπέκτους» και ότι είναι 
απαραίτητο  για  την  αξιολόγηση  των  προσφορών.  Τα  προσφερόμενα  υλικά  πρέπει  να  είναι 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Προτεινόμενες  λύσεις  που  παρουσιάζουν  αποκλίσεις  ή  υστέρηση  σε  σχέση  με  τις  τεχνικές 
προδιαγραφές  ή  λειτουργικά  χαρακτηριστικά  απορρίπτονται  και  δεν  γίνονται  δεκτές.  Επίσης 
απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνικά στοιχεία. Σε περίπτωση που κάποιο από τα 
υπό προμήθεια υλικά του διαγωνισμού δεν παράγεται πλέον ή δεν υπάρχει σαν απόθεμα στην 
αγορά ανάλογα με  την  κρίση της  επιτροπής,  ο  διαγωνιζόμενος  μπορεί,  και  μόνο σε  αυτή την 
περίπτωση, να προτείνει αντίστοιχο υλικό που να πληρεί τις προδιαγραφές της μελέτης ή ακόμα 
και να τις υπερκαλύπτει.

ΑΡΘΡΟ 15ο: 
Ρήτρες

Σε περιπτώσεις που αποδεδειγμένα παρατηρείται μη ικανοποιητική ανταπόκριση του αναδόχου 
στις  συμβατικές του υποχρεώσεις  εκτός από το δικαίωμα του Δήμου να τον κηρύξει  έκπτωτο, 
επιβάλλονται σε βάρος του και χρηματικές κυρώσεις.
Με εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας συνοδευόμενη από επίσημη αλληλογραφία με τον ανάδοχο, 
από όπου θα προκύπτει η αθέτηση των παραπάνω απαιτήσεων, η ανωτέρω πρόσθετη ρήτρα θα 
επιβάλλεται  στον "Ανάδοχο" κατόπιν ανέκκλητης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και θα 
παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του 
αναδόχου.

Άρθρο 16ο Τρόπος 

πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας των ειδών της παρούσης θα γίνεται τμηματικά, με 100% εξόφληση της αξίας 
των  ειδών  που  παραδόθηκαν  στον  Δήμο-  μετά  από  σχετική  παραγγελία-  εντός  τριάντα  (30) 
ημερών, μετά την παράδοση αυτών.
Οι πάσης φύσεως φόροι, δασμοί, τέλη, κρατήσεις και εισφορές υπέρ του Δημοσίου, Δήμων και 
Κοινοτήτων ή  τρίτων,  καθώς και  κάθε  άλλη δαπάνη ισχύουσα κατά τις  κείμενες  διατάξεις  την 
ημέρα του διαγωνισμού βαρύνουν τον ανάδοχο της εργασίας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος της προμήθειας βαρύνεται με τις  
δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής.
Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνεται από τον Δήμο σε ΕΥΡΩ, τμηματικά, με την έκδοση των 
αντιστοίχων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου, σύμφωνα με το άρθρο 
200 του Ν4412/16 και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία "περί οικονομικής διοικήσεως και  
λογιστικού των δήμων και κοινοτήτων" σε ότι αφορά στην έκδοση του τιμολογίου και την υποβολή 
των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής στο λογιστήριο του Δήμου.
Άρθρο 17ο

Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ατυχήματα, ζημιές, κρατήσεις, φόροι, τέλη, έξοδα δημοσιεύσεως, βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και 
μόνον αυτόν, χωρίς καμία ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και 
με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες  



κρατήσεις: α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων  της  αρχικής,  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  Υπέρ  της  Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της  
αρχικής,  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης.  Το  ποσό  αυτό  παρακρατείται  σε  κάθε 
πληρωμή  από  την  αναθέτουσα  αρχή  στο  όνομα  και  για  λογαριασμό  της  Γενικής  Διεύθυνσης 
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και  
στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού
δ) η δαπάνη των δημοσιεύσεων του διαγωνισμού ή τυχόν επαναλήψεών του (γνωμοδότηση Δ'  
Τμήματος Ν.Σ.Κ. 204/2010 - Ν.3801/2009, άρθρο 46, ΦΕΚ 163 Α'- Ν.3548/2007, άρθρο 4, ΦΕΚ 68 
Α'), καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση.
Άρθρο 18ο

Ενημέρωση του αναδόχου

Ο ανάδοχος θεωρείται ότι  ρητά,  έχει ενημερωθεί της μελέτης της προμήθειας και εξετάσει τις  
καθορισμένες απαιτήσεις και τους παρόντες όρους. Απαγορεύεται επίσης οποιαδήποτε αξίωση 
από τον ανάδοχο για πρόσθετη πληρωμή ή χρονική παράταση που θα οφείλεται σε παρερμηνεία 
οποιουδήποτε θέματος αναφερομένου στον τρόπο παράδοσης,  τις  καθορισμένες απαιτήσεις ή 
τους όρους της διακήρυξης
Άρθρο 19ο

Τροποποιήσεις - προσθήκες

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί αν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν εγγράφως 
προς τούτο.
Ο  Δήμος  μπορεί  οποτεδήποτε  μέσα στα  όρια  της  σύμβασης  να  ζητήσει  από  τον  ανάδοχο  να 
αναθεωρήσει  το χρονοδιάγραμμα ή να επιχειρήσει  οποιαδήποτε τροποποίηση που αφορά την 
προμήθεια των υλικών.
Άρθρο 20ο

Παράταση χρόνου παράδοσης

Παράταση, δίδεται έπειτα από αίτηση του αναδόχου και έκδοση σχετικής απόφασης του φορέα, 
του  συμβατικού  χρόνου  υλοποίησης  της  προμήθειας,  στην  περίπτωση  ύπαρξης  σοβαρότατων 
λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης υλοποίησης του, ή στην περίπτωση 
που  συντρέχουν  λόγοι  που  συνιστούν  ανωτέρα  βία,  και  είναι  δυνατή  χωρίς  την  επιβολή 
κυρώσεων.

Άρθρο 21ο 

Οριστική 

παραλαβή
Η οριστική παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής προμηθειών του 
Δήμου, παρουσία του αναδόχου.
Αν  κατά  την  παραλαβή  διαπιστωθεί  απόκλιση  από  τις  τεχνικές  προδιαγραφές,  η  επιτροπή 
παραλαβής  μπορεί  να  προτείνει  απόρριψη  των  υλικών  ή  να  ζητήσει  από  τον  ανάδοχο  την 
αντικατάστασή τους με άλλα υλικά που πληρούν τους όρους της σύμβασης και της προσφοράς,  
χωρίς άλλες διατυπώσεις.  Εάν δεν είναι  δυνατή η παραπάνω αντικατάσταση οι  εγγυήσεις  του 



αναδόχου θα εκπέσουν υπέρ του Δήμου και ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με την  
ισχύουσα νομοθεσία.

Ε Ι Δ Ι Κ Η  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο προμήθειας

Η συγγραφή αυτή αφορά την «Προμήθεια Ειδών υγιεινής - καθαριότητας και ευπρεπισμού Δήμου 

Ζίτσας
& των Νομικών Προσώπων του», για διάστημα ενός (1) έτους, με διαδικασία ανοιχτού 

διαγωνισμού και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά,

μόνο βάσει τιμής, τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών του προϋπολογισμού της μελέτης.

Άρθρο 2ο

Ισχύουσες διατάξεις

1. Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α'144) (άρθρο 103 παρ.2γ, άρθρο 209 παρ.2 και άρθρο 273) «Κύρωση του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3536/07 (άρθρο 22) «Ειδικές 
ρυθμίσεις  θεμάτων  μεταναστευτικής  πολιτικής  και  λοιπών  ζητημάτων  αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» και τον Ν.3731/2008 (άρθρο 
20  παρ.  13)  «Αναδιοργάνωση  της  δημοτικής  αστυνομίας  και  ρυθμίσεις  λοιπών  θεμάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», και  όπως ερμηνεύτηκε με την υπ. αριθμ. 2/11-01-
2007 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

3. Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α'/08.08.2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"

4. Το Ν. 3861 /2010 (ΦΕΚ 112  A' /13.07.2010) « Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών , διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 
και άλλες διατάξεις.

6. Το  Ν.  4155/2013  (ΦΕΚ  120/Α729-5-2013)  "Εθνικό  Σύστημα  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων 
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις".

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

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



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

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

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

ΑΡΘΡΟ 3ο

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας σε 
χρονικό διάστημα μιας μέρας, να εφοδιάσει το Δήμο με την παραγγελθείσα ποσότητα των υλικών. 
Η  παράδοση των  ποσοτήτων των  υλικών  θα γίνεται  περιοδικά,  ανάλογα με  τις  προκύπτουσες 
ανάγκες του Δήμου και κατόπιν έγγραφης εντολής του Δήμου.
Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης  αποτελεί  ουσιώδη απόκλιση και  η  προσφορά που ορίζει 
μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να 
απορροφήσει  το  σύνολο  των  ποσοτήτων  που  αναγράφονται  στον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό. 
Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται 
να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 4Ο:

Υποχρεώσεις αναδόχου

Ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,  
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, 
το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και 
εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  X  του  Προσαρτήματος  Α'  του 
Ν4412/16. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν  την  εκτέλεση  των  Δημοσίων  συμβάσεων  και  τις  αρμόδιες  δημόσιες  αρχές  και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους (άρθρο 18 παρ.2 
και άρθρο 53 παρ.2 του Ν.4412/16).
• Σε κάθε περίπτωση ισχύουν και οι υποχρεώσεις του αναδόχου, που αναφέρονται στα άρθρα του 
συνόλου της μελέτης της Υπηρεσίας και στο αντίστοιχα άρθρα της Διακήρυξης.

Άρθρο 5ο

Γενικά χαρακτηριστικά - Τεχνικές Προδιαγραφές

Όλα τα υλικά που περιγράφονται στην παρούσα μελέτη θα είναι πιστοποιημένα και θα πληρούν 
τις εγκεκριμένες προδιαγραφές της μελέτης και της Ε.Ε.
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