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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΗΜΕ-ΕΑΜΕ-ΚΤΠ 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 64.007,00€( ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑ 

ΕΥΡΩ ), συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24%, αντιμετωπίζεται η προμήθεια ειδών 

καθαριότητας, τα οποία θα καλύψουν τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου 
Πετρούπολης. 

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 της 

«ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ». 

Η δαπάνη της προμήθειας είναι πολυετής και θα κατανεμηθεί στα οικονομικά έτη 2020 και 

2021. 

Το ποσό που έχει προβλεφτεί για το έτος 2020 ανέρχεται σε 8.975,00 € και 17.000,00€ θα 

βαρύνει τους Κ.Α: 10-6634.0002 και Κ.Α: 60-6634.0004 αντίστοιχα με τίτλο “ Προμήθεια 

ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2020‘’. Το υπόλοιπο ποσό μέχρι το όριο της σχετικής 

σύμβασης θα προβλεφτεί στον προϋπολογισμό του έτους 2021. 

 
 

 

 

 

 

 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 14/2/2020 

 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 14/2/2020 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕ-ΕΑΜΕ-ΚΤΠ 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 14/2/2020 

 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

Ο 

Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ.Δ.Π. 

   

   

   

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΡΑΜΗΤΙΝΟΣ 

ΤΕ4/Α΄ ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΝΙΑΡΗ 

ΠΕ3/Α΄ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΕ5/Α΄ ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 2020 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΗΜΕ-ΕΑΜΕ-ΚΤΠ 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α΄ 

Αφορά τους Κ.Α:  10-6634.0002 & 60-6634.0004, με τίτλο “ Προμήθεια ειδών 

καθαριότητας και ευπρεπισμού 2020΄΄ 
 

Α/Α. ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€): ΠΟΣΟ(€) 

1 Σφουγγάρι κουζίνας μεγάλο. τεμ 700 0,20 140,00 

2 

Πετσέτα ενδεικτικού 

ενδεικτικού τύπου  Wettex 

No5. 

τεμ 700 0,90 630,00 

3 Σκούπα απλή Νο 711. τεμ 220 0,85 187,00 

4 

Σφουγγαρίστρα 

επαγγελματική  ακρυλική 

400gr με τρέσα ανταλλακτικό 

πανί. 

τεμ 100 2,50 250,00 

5 
Σφουγγαρίστρα ενδεικτικού 

τύπου Wettex Special βιδωτή. 
τεμ 100 1,20 120,00 

6 
Παρκετέζα γίγας 

ανταλλακτικό πανί 1m. 
τεμ 8 20,00 160,00 

7 

Κουβάς σφουγγαρίσματος με 

στύπτη στρογγυλός ή οβάλ 

15lt. 

τεμ 40 2,80 112,00 

8 
Κρεμοσάπουνο υποαλεργικό 

με αντλία των 250ml. 
τεμ 120 1,00 120,00 

9 
Κρεμοσάπουνο υποαλεργικό 

των 4lt. 
τεμ 250 2,50 625,00 

10 Υγρό πιάτων των 750ml. τεμ 600 0,90 540,00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 2020 
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11 Υγρό τζαμιών των 500ml. τεμ 200 1,00 200,00 

12 
Χλώριο απλό αρωματισμένο 

των 4lt. 
τεμ 100 2,40 240,00 

13 

Χλώριο παχύρευστο, των  

1250ml ενδεικτικού τύπου 

Klinex. 

τεμ 750 1,30 975,00 

14 
Υγρό καθαρισμού αλάτων των 

500ml με αντλία ψεκασμού. 
τεμ 120 1,20 144,00 

15 
Καθαριστικό WC των 750ml 

gel με στόμιο τύπου ΄΄παπί΄΄. 
τεμ 550 1,00 550,00 

16 
Χαρτί υγείας διπλό φύλλο, 8 

ρολά, των 115gr. 
τεμ 3000 2,30 6.900,00 

17 
Χαρτί κουζίνας επαγγελματικό 

του 1kgr. 
τεμ 1200 2,25 2.700,00 

18 
Χειροπετσέτα φυλλαράκι Ζικ-

Ζακ, των 200 φύλλων. 
τεμ 3000 0,67 2.010,00 

19 
Πετσέτα καθαρισμού 

microfibra. 
τεμ 200 1,25 250,00 

20 
Αλουμινόχαρτο ρολό 30cm x 

30m. 
τεμ 50 1,90 95,00 

21 

Ποτήρι πλαστικό νερού, των 

250ml σε συσκευασία των 50 

τμ. 

τεμ 500 1,10 550,00 

22 
Υγρό καθαριστικό τύπου 

Σουέζ των 4lt. 
τεμ 80 6,50 520,00 

23 
Χαρτοδοχείο πλαστικό με 

πεντάλ των 6Lit για WC. 
τεμ 10 5,80 58,00 

24 
Μωρομάντηλα σε 

συσκευασία των  80 τμ. 
τεμ 150 1,10 165,00 

25 

Αφρόλουτρο για βρέφη των 

750 ml ενδεικτικού τύπου 

Johnson. 

τεμ 50 4,00 200,00 

26 

Κοντάρι σκούπας 

σφουγγαρίστρας μεταλλικό 

μήκους 130cm. 

τεμ 200 0,60 120,00 
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27 
Απορρυπαντικό πλυντηρίου 

πιάτων υγρό των 4lt. 
τεμ 200 5,80 1.160,00 

28 

Γάντια Latex μιας χρήσης σε 

πακέτο των  100 τεμ. μεγέθη 

S-M-L. 

Πακέτο 200 3,80 760,00 

29 
Καλαμάκια πλαστικά  σε 

συσκευασία των 100 τεμ. 
Πακέτο 30 0,45 13,50 

30 
Πάνες βρεφών σε  

συσκευασία των 42 τεμ. 
Πακέτο 60 10,50 630,00 

31 
Πιάτα πλαστικά μίας χρήσης 

(22cm) των  20 τεμ. 
Πακέτο 50 1,10 55,00 

32 

Σκόνη πλυντηρίου ρούχων 

σάκος 4,8kgr ενδεικτικού 

τύπου Αriel. 

τεμ 45 8,00 360,00 

33 

Υαλοκαθαριστήρας 

επαγγελματικός Innox των 

40cm. 

τεμ 1 11,00 11,00 

34 
Στεγνωτικό πλυντηρίου 

πιάτων  των 4lt. 
τεμ 100 6,50 650,00 

35 
Σφουγγαράκια νικελένια 

ενδεικτικού τύπου nanas. 
τεμ 200 0,35 70,00 

36 
Σφουγγαρίστρα σχοινένια 

λευκή βιδωτή. 
τεμ 80 1,60 128,00 

37 
Χαρτομάντιλα αυτοκίνητου 

κουτί των 100 φύλλων. 
τεμ 30 0,70 21,00 

38 
Χαρτοπετσέτες εστιατόριου 

των  750 gr. 
τεμ 250 2,10 525,00 

39 
Σάκοι απορριμμάτων μαύροι 

90x120cm. 
Kg 1500 1,50 2.250,00 

40 
Παρκετέζα μεγάλη 

ανταλλακτικό πανί 80cm. 
τεμ 15 7,00 105,00 

41 
Μονό καρότσι καθαριότητας 

πλήρες. 
τεμ 2 68,00 136,00 

42 
Στίφτης πρέσα για καρότσι 

επαγγελματικό. 
τεμ 12 25,00 300,00 





 

 

5 

43 Βούρτσα καθαρισμού χαλιών. τεμ 4 1,50 6,00 

44 

Σακούλες απορριμμάτων  με 

κορδόνι ρολό των  10 τεμ. 

μεσαίου μεγέθους. 

τεμ 150 0,65 97,50 

45 
 Υγρό  γενικού  καθαρισμού (3 

αρώματα), των 4Lit. 
τεμ 400 2,50 1.000,00 

46 
Χλώριο σπρέι των 750ml 

ενδεικτικού τύπου Klinex. 
τεμ 320 2,10 672,00 

47 

Σακούλες απορριμμάτων  

χαρτοδοχείου λευκοί χύμα 

50x50 cm. 

Kg 800 2,97 2.376,00 

48 
Χλώριο απλό των 2lt 

ενδεικτικού τύπου Klinex . 
τεμ 230 1,10 253,00 

49 
Απορρυπαντικό πλυντηρίου 

ρούχων υγρό των 3lt . 
τεμ 70 4,30 301,00 

50 
Μαλακτικό πλυντηρίου 

ρούχων των 2lt . 
τεμ 100 2,40 240,00 

51 
Κρέμα καθαρισμού των 500 

ml ενδεικτικού τύπου cif . 
τεμ 300 1,20 360,00 

52 
Σκόνη πλυσίματος ρούχων στο 

χέρι των 400 gr. 
τεμ 15 1,00 15,00 

53 Υγρό τζαμιών των 4lt . τεμ 120 3,80 456,00 

54 

Αποφρακτική σκόνη 

αποχετεύσεων ενδεικτικού 

τύπου TUBOFLO . 

τεμ 20 0,80 16,00 

55 

Υδροχλωρικό οξύ των 500ml 

ενδεικτικού τύπου (aqua 

forte) . 

τεμ 150 0,50 75,00 

56 
Ταφ για την απομάκρυνση 

των νερών μήκους 80cm . 
τεμ 12 6,00 72,00 

57 

Τζελ ταχείας αντισηψίας 

δέρματος με αντλία των 

600ml . 

τεμ 450 6,50 2.925,00 

58 
Φιαλίδιο βουτανίου 

περιεκτικότητας 190gr . 
τεμ 100 1,20 120,00 
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59 

Επιτοίχια βάση αντισηπτικών 

από χλωριούχο πολυβινύλιο 

για φιάλες των 500-1000ml . 

τεμ 1 12,00 12,00 

60 
Ζεύγος γάντια κουζίνας  S-M-

L-XL . 
τεμ 100 0,95 95,00 

61 

Χαρτοδοχείο γραφείου 

μεταλλικό-πλεκτό 

25x25x36cm . 

τεμ 5 8,20 41,00 

62 
Χαρτοδοχείο πλαστικό με 

πεντάλ των  12Lit . 
τεμ 2 10,00 20,00 

63 
Αποσμητικό χώρου σπρέι των 

300ml . 
τεμ 100 2,20 220,00 

64 
Διάφανη μεμβράνη τροφίμων 

των 30m . 
τεμ 100 1,02 102,00 

65 
Εντομοκτόνο σπρέι των 300 

ml . 
τεμ 70 3,50 245,00 

66 

Λευκαντικό ρούχων 

συσκευασία των 300 gr 

ενδεικτικού τύπου εύρηκα . 

τεμ 60 1,20 72,00 

67 

Αφαιρετικό αλάτων 

πλυντηρίου πιάτων των 2-

2,5Kg . 

τεμ 10 3,52 35,20 

68 
Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας 

συσκευασίας των 5 τεμ. 
Πακέτο 10 12,00 120,00 

69 
Σακούλες τροφίμων τύπου 

polybag μεσ. μέγεθος 25 τεμ. 
Πακέτο 80 0,90 72,00 

70 
Σκόνη δαπέδου ενδεικτικού 

τύπου Roli συσκ. των 500gr. 
τεμ 20 1,35 27,00 

71 Καθαριστικό χαλιών του 1lt . τεμ 3 7,00 21,00 

72 Ξαραχνιάστρα με κοντάρι . τεμ 10 4,00 40,00 

73 
Υγρό πατώματος ενδεικτικού 

τύπου Αzax του 1lt . 
τεμ 350 1,38 483,00 

74 
Υγρό πατώματος ενδεικτικού 

τύπου Azax Cloron του 1lt . 
τεμ 20 2,60 52,00 

75 Πλάκες σκωροκτόνου . τεμ 4 3,00 12,00 
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76 Λαδόκολλα ρολό των 8m . τεμ 80 1,35 108,00 

77 
Λιποκαθαριστής των 500ml 

ενδεικτικού τύπου Overlay . 
τεμ 10 3,00 30,00 

78 

Σφικτήρας (κάλυκας για 

επαγγελματική 

σφουγγαρίστρα) .  

τεμ 5 2,20 11,00 

79 Σκούπα ψάθινη με κοντάρι . τεμ 70 2,93 205,10 

80 
Φαράσι πλαστικό ορθοπεδικό 

με λάστιχο και κοντάρι . 
τεμ 150 2,10 315,00 

81 

Φιαλίδιο βουτανίου των 

450gr, με βαλβίδα ασφαλείας 

για συσκευές υγραερίου 

ενδεικτικού τύπου El Greco . 

τεμ 80 4,75 380,00 

            

        ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€): 37.438,30 

 

 

 
 

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  Β΄ 

Αφορά Κ.Α: 10-6634.0002 με τίτλο, “ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 

2020 “ 

 

Α/Α. ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€): ΠΟΣΟ(€) 

1 

Σάκοι 

απορριμμάτων γίγας  

85x110 cm 

χρώματος 

πορτοκαλί με 

λογότυπο Δήμου 

Kg 8.000 1,30 10.400,00 

2 

 Σακούλες  

καλαθιών  

απορριμμάτων  

55Χ75 cm  

Kg 3.000 1,15 3.450,00 

3 
 Σακούλες  

καλαθιών  

απορριμμάτων  

Kg 300 1,10 330,00 
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50Χ50 cm  

            

        ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€): 14.180,00 

 

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄ 

(Αφορά Κ.Α: 10-6634.0002και Κ.Α: 60-6634.0004 με τίτλο  “Προμήθεια ειδών 

καθαριότητας και ευπρεπισμού 2020 “) 

 

 
 

Α/Α. ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟ(€): 

1 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 37.438,30 

2 Προμήθεια σακουλών 14.180,00 

      

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€): 51.618,30 

  Φ.Π.Α. 24% (€): 12.388,39 

  ΣΥΝΟΛΟ (€): 64.006,69 

  ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ(€): 0,31 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€): 64.007,00 

 

 

 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 14/2/2020 

 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 14/2/2020 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕ-ΕΑΜΕ-ΚΤΠ 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 14/2/2020 

 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

Ο 

Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ.Δ.Π. 

   

   

   

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΡΑΜΗΤΙΝΟΣ 

ΤΕ4/Α΄ ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΝΙΑΡΗ 

ΠΕ3/Α΄ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΕ5/Α΄ ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΗΜΕ-ΕΑΜΕ-ΚΤΠ 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται στην προμήθεια ειδών καθαριότητας με την οποία θα 

καλυφθούν οι ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου Πετρούπολης. 

Επίσης περιλαμβάνουν κάθε δαπάνη που απαιτείται, η οποία αν και δεν αναφέρεται ρητά 

είναι όμως απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση της προμήθειας. 

 

Στους παρακάτω όρους δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.. 

Η τιμή κάθε είδους είναι ενιαία και δεν επηρεάζεται από διάφορα μεγέθη. 

 

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Για την προμήθεια ενός σφουγγαριού κουζίνας μεγάλου θα διατεθούν μέχρι 0,20 € (ΕΙΚΟΣΙ  

ΛΕΠΤΑ), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Για την προμήθεια μιας απορροφητικής πετσέτας καθαρισμού ενδεικτικού τύπου Wettex 
No 5, θα διατεθούν μέχρι 0,90 € (ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ) μη συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Για την προμήθεια μιας απλής σκούπας Νο 711, θα διατεθούν μέχρι 0,85 € (ΟΓΔΟΝΤΑ 

ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 2020 
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Για την προμήθεια μιας επαγγελματικής ακρυλικής σφουγγαρίστρας 400gr με τρέσα και 

ανταλλακτικό πανί θα διατεθούν μέχρι 2,50€ (ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ) μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 
Για την προμήθεια μίας βιδωτής σφουγγαρίστρας ενδεικτικού τύπου Wettex, θα διατεθούν 

μέχρι 1,20€ (ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Για την προμήθεια ενός ανταλλακτικού παρκετέζας γίγας, διάστασης 1m, θα διατεθούν 

μέχρι 20,00 € (ΕΙΚΟΣΙ  ΕΥΡΩ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Για την προμήθεια ενός στρογγυλού ή οβάλ κουβά 15 λίτρων με στύπτη, θα διατεθούν 

μέχρι 2,80€ (ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 
 

ΑΡΘΡΟ 8 

Για την προμήθεια ενός δοχείου των 250ml με αντλία, επώνυμου υποαλεργικού και 

δερματολογικά ελεγμένου κρεμοσάπουνου, θα διατεθούν μέχρι 1,00€ (ΕΝΑ ΕΥΡΩ) μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

Για την προμήθεια ενός δοχείου των 4 λίτρων, επώνυμου υποαλεργικού και δερματολογικά 

ελεγμένου  κρεμοσάπουνου, θα διατεθούν μέχρι 2,50 € (ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ) 

μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 

ΑΡΘΡΟ 10 

Για την προμήθεια ενός δοχείου των 750ml, υγρού καθαρισμού πιάτων, το οποίο θα 

περιέχει ανιονικά επιφανειοδραστικά min 16%, μη ιονικά min2%, NaOH min 8%, pH 

υδατικού διαλύματος 1%, θα έχει ειδική σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισμό ρύπων κάθε 

μορφής (τσάι, λίπη, αίμα, καφές, αυγό κτλ). Επίσης θα δίνονται οδηγίες χρήσεως, οδηγίες 

ασφάλειας, θα φέρει σήμανση CE, θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που 

δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης και θα περιέχει συστατικά σύμφωνα 

με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης, θα διατεθούν μέχρι 

0,90€ (ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 

Για την προμήθεια ενός δοχείου των 500ml , υγρού καθαρισμού τζαμιών το οποίο θα 

περιέχει επιφανειοδραστικά 0,3-0,5%, οργανικό διαλύτη (εκ του οποίου τουλάχιστον 

αλκοόλη) min 6%. Επίσης θα είναι ειδικής σύνθεσης ώστε να βοηθά τον καθαρισμό και να 

μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα, θα διατεθούν μέχρι 1,00€ (ΕΝΑ 

ΕΥΡΩ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

Για την προμήθεια ενός δοχείου των 4 λίτρων, χλωρίου απλού αρωματισμένου το οποίο θα 
είναι διάλυμα υποχλωριώδους νάτριου με καθαριστικές και λευκαντικές ιδιότητες και 

περιεκτικότητα <5% σε ενεργό χλώριο μη ιονικά τασιενεργά. Απολυμαντικοί παράγοντες με 

4,5 ανά 100gr και έγκριση αυτού από τον Ε.Ο.Φ. υποχρεωτικά, θα διατεθούν μέχρι 2,40€ 

(ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 
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ΑΡΘΡΟ 13 

Για την προμήθεια ενός δοχείου των 1250 ml, παχύρευστου χλωρίου αρωματισμένου, 

ενδεικτικού τύπου Klinex, το οποίο θα είναι διάλυμα υποχλωριώδους νάτριου με 

καθαριστικές και λευκαντικές ιδιότητες και περιεκτικότητα <5% σε ενεργό χλώριο μη ιονικά 

τασιενεργά. Απολυμαντικοί παράγοντες με 4,5 ανά 100gr και έγκριση αυτού από τον Ε.Ο.Φ. 
υποχρεωτικά θα διατεθούν μέχρι 1,30€ (ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ) μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

Για την προμήθεια ενός δοχείου των 500 ml υγρού καθαρισμού αλάτων με αντλία 

ψεκασμού και περιεκτικότητα <5% μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες , θα διατεθούν 

μέχρι 1,20€ (ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

Για την προμήθεια ενός δοχείου των 750ml καθαριστικού WC gel, περιεκτικότητας <5% μη 
ιονικά τασιενεργά, θα διατεθούν μέχρι 1,00€ (ΕΝΑ ΕΥΡΩ) μη συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

Για την προμήθεια μιας συσκευασίας 8 ρολών διπλού φύλλου χαρτιού υγείας 115 

γραμμαρίων, θα διατεθούν μέχρι 2,30€ (ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ) μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

Για την προμήθεια χαρτιού κουζίνας, 1 κιλού, επαγγελματικού θα διατεθούν μέχρι 2,25€ 
(ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

Για την προμήθεια μίας συσκευασίας 200 φύλλων χαρτοπετσέτας ζικ-ζακ, θα διατεθούν 

μέχρι 0,67€ (ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

Για την προμήθεια μιας πετσέτας καθαρισμού microfibra, θα διατεθούν μέχρι 1,25€ (ΕΝΑ 

ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..  

 
ΑΡΘΡΟ 20 

Για την προμήθεια ενός αλουμινόχαρτου σε ρολό πλάτους 30cm,  θα διατεθούν μέχρι 1,90€ 

(ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 21 

Για την προμήθεια μίας συσκευασίας των 50 τεμαχίων πλαστικών ποτηριών νερού 250 ml,  

θα διατεθούν μέχρι 1,10€ (ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ) μη συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 22 
Για την προμήθεια ενός δοχείου των 4 λίτρων καθαριστικού τύπου σουάζ, θα διατεθούν 

μέχρι 6,50€ (ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..  

 

ΑΡΘΡΟ 23 
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Για την προμήθεια ενός πλαστικού χαρτοδοχείου wc με πεντάλ 6lit, θα διατεθούν μέχρι 

5,80€ (ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 24 

Για την προμήθεια μωρομάντηλων των 80 τεμαχίων, θα διατεθούν μέχρι 1,10€ (ΕΝΑ ΕΥΡΩ 
ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 25 

Για την προμήθεια αφρόλουτρο για βρέφη 750 γρ. ενδεικτικού τύπου Johnson θα 

διατεθούν μέχρι 4,00€ (ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 26 

Για την προμήθεια ενός μεταλλικού κονταριού σκούπας - σφουγγαρίστρας, διατομής 130cm 

θα διατεθούν μέχρι 0,60€ (ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 
ΑΡΘΡΟ 27 

Για την προμήθεια μίας συσκευασίας 4 λίτρων απορρυπαντικού πλυντηρίου πιάτων σε 

υγρή μορφή θα διατεθούν μέχρι 5,80€ (ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ) μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 28 

Για την προμήθεια ενός πακέτου 100 τεμαχίων γαντιών ελαστικών (latex) μίας χρήσης θα 

διατεθούν μέχρι 3,80€ (ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ) μη συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.. 

 
ΑΡΘΡΟ 29 

Για την προμήθεια ενός πακέτου με 100 καλαμάκια σπαστά θα διατεθούν μέχρι 0,45€ 

(ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 30 

Για την προμήθεια μίας συσκευασίας 42 τεμ. πάνων βρεφών ενδεικτικού τύπου Pampers 

μεγέθους κατ΄ επιλογής της αρμόδιας υπηρεσίας, θα διατεθούν μέχρι 10,50€ (ΔΕΚΑ  ΕΥΡΩ 

ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

 

ΑΡΘΡΟ 31 
Για την προμήθεια μίας συσκευασίας 20 τεμαχίων πλαστικών πιάτων διαμέτρου 22cm  θα 

διατεθούν μέχρι 1,10€ (ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ) μη ,συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 32 

Για την προμήθεια μίας συσκευασίας σκόνης πλυντηρίου σάκος 4,8 κιλών ενδεικτικού 

τύπου Ariel θα διατεθούν μέχρι 8,00€ (ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 33 

Για την προμήθεια ενός επαγγελματικού υαλοκαθαριστήρα inox 40 cm, θα διατεθούν μέχρι 

11,00€ (ΕΝΔΕΚΑ  ΕΥΡΩ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 
 

ΑΡΘΡΟ 34 

Για την προμήθεια μίας συσκευασίας στεγνωτικού πλυντηρίου πιάτων 4 λίτρων θα 

διατεθούν μέχρι 6,50€ (ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ) μη συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.. 
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ΑΡΘΡΟ 35 

Για την προμήθεια ενός σφουγγαριού νικελένιου ενδεικτικού τύπου nanas θα διατεθούν 

μέχρι 0,35€ (ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 36 

Για την προμήθεια μίας σχοινένιας λευκής βιδωτής σφουγγαρίστρας , θα διατεθούν μέχρι 

1,60€ (ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 37 

Για την προμήθεια ενός κουτιού 100 φύλλων χαρτομάντιλων αυτοκινήτου θα διατεθούν 

μέχρι 0,70€ (ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 38 

Για την προμήθεια μιας συσκευασίας χαρτοπετσετών εστιατορίου 750 γρ. θα διατεθούν 
μέχρι 2,10€ (ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 39 

Για την προμήθεια ενός κιλού μαύρων σάκων απορριμμάτων διαστάσεων 90cmX120cm,  θα 

διατεθούν μέχρι 1,50€ (ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ) μη συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 40 

Για την προμήθεια ενός ανταλλακτικού μεγάλης παρκετέζας, διάστασης 80cm, θα 

διατεθούν μέχρι 7,00€ (ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 
 

ΑΡΘΡΟ 41 

Για την προμήθεια ενός μονού επαγγελματικού τροχήλατου καροτσιού σφουγγαρίσματος, 

με αποσπώμενο κάδο χωρητικότητας τουλάχιστον 25lit. Με πρέσα με διπλές σιαγώνες που 

εφαρμόζουν πίεση για στύψιμο στο κέντρο, με χερούλι από αλουμινίου που δεν σκουριάζει 

και μεταλλικό πλαίσιο για διευκόλυνση μετακίνησης του καροτσιού. Με δυνατότητα 

μετακίνησης τουλάχιστον δυο κατευθύνσεων, θα διατεθούν μέχρι 68,00€ (ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ 

ΕΥΡΩ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 42 
Για την προμήθεια ενός στίφτη πρέσας για επαγγελματικό καρότσι καθαριότητας με διπλές 

σιαγώνες που εφαρμόζουν πίεση για στύψιμο στο κέντρο, με χερούλι από αλουμινίου που 

δεν σκουριάζει,  θα διατεθούν μέχρι 25,00€ (ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ) μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 43 

Για την προμήθεια βούρτσας καθαρισμού χαλιών θα διατεθούν μέχρι 1,50€ (ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ 

ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 44 
Για την προμήθεια μίας συσκευασίας (ρολό) 10 τεμαχίων σακουλών απορριμμάτων 

μεσαίου μεγέθους με κορδόνι θα διατεθούν μέχρι 0,65€ (ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ) μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 45 





 

 

14 

Για την προμήθεια ενός δοχείου 4 λίτρων αρωματικού υγρού γενικού καθαρισμού, θα 

διατεθούν μέχρι 2,50€ (ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ) μη συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 46 
Για την προμήθεια ενός δοχείου των 750 ml χλωρίου σε σπρέι, ενδεικτικού τύπου Klinex, 

για την καθαριότητα και απολύμανση επιφανειών, θα διατεθούν μέχρι 2,10€ (ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ 

ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 47 

Για την προμήθεια ενός κιλού λευκών σάκων απορριμμάτων χαρτοδοχείου,  θα διατεθούν 

μέχρι 2,97€ (ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 48 

Για την προμήθεια ενός δοχείου των 2 λίτρων, απλού χλωρίου ενδεικτικού τύπου Klinex, το 
οποίο θα είναι διάλυμα υποχλωριώδους νάτριου με καθαριστικές και λευκαντικές ιδιότητες 

και περιεκτικότητα <5% σε ενεργό χλώριο, με μη ιονικά τασιενεργά. Απολυμαντικοί 

παράγοντες με 4,5 ανά 100gr και έγκριση αυτού από τον ΕΟ.Φ. υποχρεωτικά θα διατεθούν 

μέχρι 1,10€ (ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 49 

Για την προμήθεια μίας συσκευασίας 3 λίτρων απορρυπαντικού πλυντηρίου ρούχων σε 

υγρή μορφή θα διατεθούν μέχρι 4,30€ (ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ) μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 
ΑΡΘΡΟ 50 

Για την προμήθεια μίας συσκευασίας 2 λίτρων μαλακτικού πλυντηρίου ρούχων  θα 

διατεθούν μέχρι 2,40€ (ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ) μη συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 51 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου καθαριστικού πατώματος ενδεικτικού τύπου cif 500ml θα 

διατεθούν μέχρι 1,20€ (ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ) μη συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.. 

 
ΑΡΘΡΟ 52 

Για την προμήθεια μίας συσκευασίας σκόνης πλυσίματος στο χέρι 460γρ.  θα διατεθούν 

μέχρι 1,00€ (ΕΝΑ ΕΥΡΩ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 53 

Για την προμήθεια ενός δοχείου των 4 λίτρων, υγρού καθαρισμού τζαμιών το οποίο θα 

περιέχει επιφανειοδραστικά 0,3-0,5%, οργανικό διαλύτη (εκ του οποίου τουλάχιστον 

αλκοόλη) min 6%. Επίσης θα είναι ειδικής σύνθεσης ώστε να βοηθά τον καθαρισμό και να 

μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα, θα διατεθούν μέχρι 3,80€ (ΤΡΙΑ 

ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 
 

ΑΡΘΡΟ 54 

Για την προμήθεια μίας συσκευασίας αποφρακτικής σκόνης αποχετεύσεων ενδεικτικού 

τύπου TUBOFLO θα διατεθούν μέχρι 0,80€ (ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ) μη συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α.. 
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ΑΡΘΡΟ 55 

Για την προμήθεια ενός δοχείου 500ml καθαριστικού αποχετεύσεων ενδεικτικού τύπου 

aqua forte θα διατεθούν μέχρι 0,50€ (ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ) μη συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.. 
 

ΑΡΘΡΟ 56 

Για την προμήθεια ενός ταφ 80cm για την απομάκρυνση των νερών θα διατεθούν μέχρι 

6,00€ (ΕΞΙ ΕΥΡΩ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 57 

Για την προμήθεια ενός λίτρου τζελ ταχείας αντισηψίας δέρματος χωρίς νερό με άρωμα, με 

άδεια βιοκτόνου και όχι καλλυντικού από τον ΕΟΦ, με τουλάχιστον 70% περιεκτικότητα σε 

αιθυλική αλκοόλη. Το υλικό θα παραδοθεί συσκευασμένο σε δοχεία χωρητικότητας από 

400ml έως 600ml (επιλογή του προσφέροντα), ενώ κάθε δοχείο θα έχει αντλία έκχυσης θα 
διατεθούν μέχρι 6,50€ (ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ) μη συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 58 

Για την προμήθεια μιας φιάλης βουτανίου ενδεικτικού τύπου  Campingaz, περιεκτικότητας 

190gr και με ενσωματωμένο μηχανισμό μείωσης ροής αερίου, με τον οποίο η ροή του 

αερίου, διακόπτεται σε περίπτωση που η φιάλη αποσυνδεθεί, από την συσκευή ενώ είναι 

γεμάτη, θα διατεθούν μέχρι 1,20€ (ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ) μη συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α.. 

 
ΑΡΘΡΟ 59 

Για την προμήθεια μίας επιτοίχιας βάσης αντισηπτικών για φιάλες 500-1000 ml,  θα 

διατεθούν μέχρι 12,00€ (ΔΩΔΕΚΑ  ΕΥΡΩ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 60 

Για την προμήθεια ενός ζεύγους γαντιών κουζίνας S,M,L,XL  θα διατεθούν μέχρι 0,95€ 

(ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 61 

Για την προμήθεια ενός μεταλλικού χαρτοδοχείου γραφείου διαστάσεων 25Χ25Χ36cm, θα 
διατεθούν μέχρι 8,20€ (ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ) μη συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 62 

Για την προμήθεια ενός χαρτοδοχείου πλαστικού με πεντάλ 12 λίτρων, θα διατεθούν μέχρι 

10,00€ (ΔΕΚΑ  ΕΥΡΩ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 63 

Για την προμήθεια μίας συσκευασίας αποσμητικού χώρου σπρέι 300ml θα διατεθούν μέχρι 

2,20€ (ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 
 

ΑΡΘΡΟ 64 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου μεμβράνης τροφίμων 30 μέτρων θα διατεθούν μέχρι 

1,02€ (ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ  ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 
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ΑΡΘΡΟ 65 

Για την προμήθεια ενός σπρέι εντομοκτόνου 300 ml θα διατεθούν μέχρι 3,50€ (ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ 

ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 66 
Για την προμήθεια μίας συσκευασίας λευκαντικού ρούχων 300 γρ. ενδεικτικού τύπου 

εύρηκα, θα δια-τεθούν μέχρι 1,20€ (ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ) μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 67 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου αφαιρετικού αλάτων πλυντηρίου πιάτων 2-2,5 κιλ. θα 

διατεθούν μέχρι 3,52€ (ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ) μη συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 68 
Για την προμήθεια μίας συσκευασίας 5 τεμαχίων σακουλών γνήσιων ηλεκτρικής σκούπας, 

ενός από τους κάτωθι τύπους. (Η ακριβής ποσότητα για κάθε τύπο θα καθοριστεί από την 

Υπηρεσία),θα διατεθούν μέχρι 12,00€ (ΔΩΔΕΚΑ  ΕΥΡΩ) μη συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.. 

Αναλυτικοί τύποι σκούπας: 

α) Miele S 711  

β) Βosch ergomax S 59 

γ) Karcher T201 

δ) Miele S 5210 

ε) Miele S 712 
στ) Miele S 512 

ζ) Miele S 5211 

η) Siemens z60 

 

ΑΡΘΡΟ 69 

Για την προμήθεια μίας συσκευασίας 25 τεμαχίων σακουλών τύπου polybag μεσαίου 

μεγέθους για συν-τήρηση τροφίμων θα διατεθούν μέχρι 0,90€ (ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ) μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 70 
Για την προμήθεια μίας συσκευασίας σκόνης δαπέδου ενδεικτικού τύπου ROLI 500γρ. για 

καθαρισμό θα διατεθούν μέχρι 1,35€ (ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ) μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 71 

Για την προμήθεια καθαριστικού χαλιών 1 λίτρου θα διατεθούν μέχρι 7,00€ (ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ) μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 72 

Για την προμήθεια μίας ξαραχνιάστρας με κοντάρι θα διατεθούν μέχρι 4,00€ (ΤΕΣΣΕΡΑ 
ΕΥΡΩ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 73 
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Για την προμήθεια υγρού σφουγγαρίσματος πατώματος 1 λίτρου ενδεικτικού τύπου Azax 

θα διατεθούν μέχρι 1,38€ (ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ) μη συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 74 
Για την προμήθεια υγρού σφουγγαρίσματος πατώματος 1 λίτρου  ενδεικτικού τύπου Azax 

Cloron θα διατεθούν μέχρι 2,60€ (ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ) μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 75 

Για την προμήθεια πλακών σκωροκτόνου λεβάντας πακέτο θα διατεθούν μέχρι 3,00€ (ΤΡΙΑ 

ΕΥΡΩ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 76 

Για την προμήθεια λαδόκολλας μαγειρικής ρολό 8m θα διατεθούν μέχρι 1,35€ (ΕΝΑ ΕΥΡΩ 
ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 77 

Για την προμήθεια ενός λιποκαθαριστή 500ml ενδεικτικού τύπου Overlay θα διατεθούν 

μέχρι 3,00€ (ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 78 

Για την προμήθεια ενός κάλυκα για επαγγελματική σφουγγαρίστρα θα διατεθούν μέχρι 

2,20€ (ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 
ΑΡΘΡΟ 79 

Για την προμήθεια μιας σκούπας ψάθινης με κοντάρι, θα διατεθούν μέχρι 2,93€ (ΔΥΟ ΕΥΡΩ 

ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 80 

Για την προμήθεια ενός φαρασιού πλαστικού ορθοπεδικού με λάστιχο και κοντάρι, θα 

διατεθούν μέχρι 2,10€ (ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 81 

Για την προμήθεια μιας φιάλης βουτανίου 450gr, με βαλβίδα ασφαλείας για συσκευές 
υγραερίου El Greco, θα διατεθούν μέχρι 4,75€ (ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

ΛΕΠΤΑ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Για την προμήθεια ενός κιλού σάκων απορριμμάτων διαστάσεων 80/55x110 cm χρώματος 

πορτοκαλί με λογότυπο του Δήμου, κατασκευασμένες από ανακυκλώσιμο υλικό σύμφωνα 

με τις σχετικές προδιαγραφές της Ε.Ε., θα διατεθούν μέχρι 1,30€ (ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  

ΛΕΠΤΑ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 
 

ΑΡΘΡΟ 2 

Για την προμήθεια ενός κιλού σάκων καλαθιών απορριμμάτων 50Χ 75 cm χρώματος 

μαύρου, κατασκευασμένες από ανακυκλώσιμο υλικό σύμφωνα με τις σχετικές 
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προδιαγραφές της Ε.Ε., θα διατεθούν μέχρι 1,15€ (ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ) μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Για την προμήθεια ενός κιλού σάκων καλαθιών απορριμμάτων 50Χ 50 cm χρώματος 

πορτοκαλί με λογότυπο του Δήμου, κατασκευασμένες από ανακυκλώσιμο υλικό σύμφωνα 

με τις σχετικές προδιαγραφές της Ε.Ε., θα διατεθούν μέχρι 1,10€ (ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ  

ΛΕΠΤΑ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 

 

 

 
 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 14/2/2020 

 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 14/2/2020 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕ-ΕΑΜΕ-ΚΤΠ 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 14/2/2020 

 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

Ο 

Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ.Δ.Π. 

   

   

   

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΡΑΜΗΤΙΝΟΣ 

ΤΕ4/Α΄ ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΝΙΑΡΗ 

ΠΕ3/Α΄ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΕ5/Α΄ ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΗΜΕ-ΕΑΜΕ-ΚΤΠ 

 

 

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

 

Άρθρον 1ον 

Αντικείμενο της παρούσας συγγραφής 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια ειδών καθαριότητας με την 

οποία θα καλυφθούν οι ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου Πετρούπολης. 

 

Άρθρο 2ον 

Ισχύουσες διατάξεις 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις, όπως αυτές 

ισχύουν σήμερα: 

1. Του Ν.3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Του Ν.4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3. Του Ν.2690/1999, «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Του Ν.2859/2000, «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Του Ν.3419/2005, «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

6. Του Ν.3861/2010, «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 2020 
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7. Του Ν.4013/2011, «Περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 

204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

8. Του άρθρου 64 του Ν.4172/2013, «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

9. Του Ν.4250/2014, «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

10. Του Ν.4270/2014, «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

11. Του Π.Δ. 80/2016, «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/05-

08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

12. Του Ν. 3463/2006/Α’114, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και 

ειδικότερα της παρ 9 εδ.β του άρθρου 209  

13. Της με αριθμό 56902/215/15-5-2017 (ΦΕΚ 1924/Β/02-06-2017) Απόφασης του 

Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές Λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  

 

Άρθρο 3ον 

Συμβατικά στοιχεία 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:  

α)    Η σχετική πρόσκληση,  

β)    Το Περιγραφικό τιμολόγιο, 

γ)    Ο προϋπολογισμός προσφοράς (του αναδόχου), 

δ)    Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός, 
ε)    Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων, 

στ)  Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 

ζ)    Η Τεχνική έκθεση.  

Άρθρον 4ον 

Ενστάσεις 

Οι οικονομικοί φορείς έχουν δικαίωμα ένστασης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 127 

του Ν.4412/16, όπως αυτό ισχύει. 

• Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του παραπάνω νόμου, εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης. Η υποβολή της 
ένστασης μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα.  

• Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης 

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

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.  

• Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το 

ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 

μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό 
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της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της 

υποβολής των προσφορών. 

• Στην περίπτωση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η αναθέτουσα 

αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η 
απόρριψη της ένστασης.  

• Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, 

η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) 

επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο 

έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση 

γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 

Άρθρο 5ον 

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού 
σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/16. Κριτήριο ανάθεσης για την συγκεκριμένη 

σύμβαση θα ληφθεί η χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το κάθε είδος υπό την προϋπόθεση 

ότι αυτό πληροί της τεχνικές προδιαγραφές.  

 

Άρθρον 6ον 

Εγγυήσεις 

Για την παρούσα προμήθεια δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής γιατί θα διεξαχθεί με την 

διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού. Απαιτείται όμως εγγύηση καλής εκτέλεσης το 

ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. και 

κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 72 του 
Ν.4412/16.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του 

κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 

συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών, για το διάστημα που 

θα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και στην παρούσα προμήθεια ορίζεται ως 

δωδεκάμηνης ισχύος. 
 

Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 

υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης γίνεται μετά 

την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

 

Αν τα υπό προμήθεια υλικά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την 

σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσό 

που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των υλικών που παραλήφθηκαν 

οριστικά.  
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Για την σταδιακή αποδέσμευση της απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου 

συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 

υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την 

αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

 

Άρθρον 7ον 

Δημοσίευση 

Με ποινή ακυρότητας της σχετικής σύμβασης πριν την υπογραφή αυτής θα τηρηθούν όλες 

οι υποχρεώσεις δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 66 του Ν. 

4412/16. Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της 

απλοποιημένης προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, ενώ η προθεσμία παραλαβής προσφορών θα 

καθοριστεί στη διακήρυξη και σε κάθε περίπτωση θα υπερβαίνει τις δώδεκα ημέρες από 

την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 

Άρθρο 8ον 

Σύμβαση 

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης ανάθεσης στο ΚΗΜΔΗΣ, ο κάθε οικονομικός φορέας 

στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση είναι υποχρεωμένος να έλθει σε ορισμένο τόπο και 

χρόνο, αυστηρά στην προθεσμία που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή, για την υπογραφή 

αυτής. 

Άρθρο 9ον 

Τρόπος και χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών 

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν  σύμφωνα με τις ανάγκες της ενδιαφερόμενης 

Υπηρεσίας τμηματικά και με συνολική παράδοσης διάρκειας δέκα (10) μηνών. Ο 

τμηματικός χρόνος παράδοσης καθορίζεται σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την 

ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει την 

Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, 

για την ημερομηνία και ώρα που προτίθεται να παραδώσει τα υλικά, τουλάχιστον τρεις (3) 

εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία που 

εκτελεί την προμήθεια αποδεικτικό, θεωρημένο από κάθε υπεύθυνο τόπου παράδοσης, 
στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης των υπό προμήθεια ειδών, η ποσότητα 

και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκαν τα είδη. Τα υλικά θα 

παραδοθούν επί εδάφους στον τόπο που θα υποδείξει η ενδιαφερόμενη για την προμήθεια 

Υπηρεσία. 

Άρθρο 10ον 
Παράταση του χρόνου παράδοσης   

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη  μέσα στα χρονικά όρια 

και με τον τρόπο που ορίζονται στη σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υπό 

προμήθεια ειδών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/16,  

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Πετρούπολης  μετά από γνωμοδότηση της κατά το άρθρο 221, παρ. 11β του Ν.4412/16 

Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για την εν λόγω Προμήθεια 

είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής 

είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά 
πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 
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γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό 

χρόνο παράδοσης. 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν 

συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή 
του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας 

βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 

εμπρόθεσμη παράδοση των υπό προμήθεια ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε 

άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι 

παρακάτω προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Άρθρο 11ον
 

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση των υπό προμήθεια ειδών 

1. Αν τα υπό προμήθεια είδη  φορτωθούν – παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη 

λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 

χορηγήθηκε,  επιβάλλεται πρόστιμο 5%. 

2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας, του εκπρόθεσμα 

παραδοθέντος υλικού, χωρίς το Φ.Π.Α.. Εάν το υλικό που παραδόθηκε εκπρόθεσμα 

επηρεάζει τη χρησιμοποίηση του υλικού που παραδόθηκε εμπρόθεσμα, το πρόστιμο 

υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση – 
παράδοση ή αντικατάσταση του υπό προμήθεια είδους, με απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Πετρούπολης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης, 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. 

4. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε 

όλα τα μέλη της ένωσης. 

Άρθρο 12ον 
Έκπτωση του αναδόχου   

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 

παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί τα 

υπό προμήθεια υλικά, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Επίσης έκπτωτος κηρύσσεται 

ο προμηθευτής εφόσον συντρέχουν οι λόγοι που περιγράφονται στο άρθρο 203 του 

Ν.4412/16. 

 

Άρθρο 13ον 

Παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών 

1. Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών γίνεται από την κατά το άρθρο 221, παρ. 11β 

του Ν.4412/16 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης. 

2. Η  ανωτέρω Επιτροπή θα συνεδριάσει στον τόπο παράδοσης των ειδών προκειμένου 

να πραγματοποιήσει την παραλαβή τους κατά την ημερομηνία και ώρα που βάσει της 

ειδοποίησης του προμηθευτή θα παραδοθούν αυτά.  

3. Σε περίπτωση κωλύματος μέλους ή μελών της επιτροπής στην παραπάνω ημερομηνία, 

η Επιτροπή συνεδριάζει μέσα σε χρονικό διάστημα έως τριών εργασίμων ημερών από 
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την παραπάνω ημερομηνία. Σε κάθε περίπτωση, στη διαδικασία παραλαβής των 

υλικών  θα κληθεί να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. 

4. Κατά την παραλαβή διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος του 

παραλαμβανόμενου υλικού. Για την παρούσα προμήθεια, ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνει 

με:  
α) Μακροσκοπική εξέταση και 

Το κόστος διενέργειας των εν λόγω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή. 

5. Στη συνέχεια συντάσσεται πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης, στο οποίο 

μνημονεύονται και τα αποτελέσματα των παραπάνω ελέγχων, ενώ βάσει αυτού 

μπορεί: 

(i) Τα υπό προμήθεια υλικά να παραληφθούν ή  

(ii) Τα υπό προμήθεια υλικά να παραληφθεί με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από 

τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης ή  

(iii)   Τα υπό προμήθεια υλικά να απορριφθούν. 

6. Στην περίπτωση παραλαβής των υπό προμήθεια υλικών με παρατηρήσεις, στο σχετικό 
πρωτόκολλο αναφέρονται οι  αποκλίσεις που παρουσιάζουν από τους όρους της 

σύμβασης και η Επιτροπή διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το αν τα υπό 

προμήθεια υλικά είναι κατάλληλα ή όχι για τη χρήση που προορίζονται. Εφόσον κριθεί 

από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις 

των υπό προμήθεια υλικών δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά τους και ότι αυτά 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν, με αιτιολογημένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου, ύστερα από γνωμοδότηση της  Επιτροπής Παρακολούθησης και 

Παραλαβής, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή τους, με ή χωρίς έκπτωση επί της 

συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία 

του Δήμου που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις των υπό προμήθεια υλικών 
επηρεάζουν την καταλληλότητα τους και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, με 

αιτιολογημένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, ύστερα από 

γνωμοδότηση της  Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, τα υπό προμήθεια 

υλικά απορρίπτονται. 

7. Για τα υλικά που απορρίπτονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 

λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, η Επιτροπή 

δεν προβαίνει σε περαιτέρω ελέγχους. 

8. Ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία 

μπορεί να παραπεμφθεί για επανεξέταση περιπτώσεις υπό προμήθεια υλικού που 

απορρίφθηκε ή κρίθηκε παραληπτέο με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, βάσει των 
ελέγχων που διενέργησε η πρωτοβάθμια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. 

Σε μια τέτοια περίπτωση συγκροτείται η προβλεπόμενη στο άρθρο 221, παρ.11β του 

Ν.4412/16 δευτεροβάθμια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία 

προβαίνει εκ νέου, σε όλους τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους, 

συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης και γενικά ακολουθεί τη 

διαδικασία που προβλέπεται παραπάνω για την πρωτοβάθμια Επιτροπή. 

9.  Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παρα- λαβής, υποβάλλεται από τον προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 

είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα 

έξοδα της εν λόγω Επιτροπής βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα υπό προμήθεια 
υλικά απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση 

για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα 

αυτά καταλογίζονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και 

εκπίπτουν από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή εισπράττονται με βεβαίωση 

μέσω του δημοσίου ταμείου. 
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10. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις Επιτροπές Παρακολούθησης και 

Παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους 

προμηθευτές. 

11. Τα υπό προμήθεια υλικά τίθενται σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την 

οριστική παραλαβή του από το Δήμο. 

 

Άρθρο 14ον 

Αυτοδίκαιη παραλαβή 

Αν η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 

πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής μέσα στον οριζόμενο 

από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε 

επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δήμου. Εκδίδεται δια το λόγο αυτό σχετική απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, με βάση μόνο το θεωρημένο από την Υπηρεσία που παραλαμβάνει 

τα υπό προμήθεια υλικά που χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό προσκόμισης τούτων. 

Σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή, η Υπηρεσία που παρακολουθεί τις αποθήκες του 

Δήμου θα  εκδώσει  δελτίο εισαγωγής των υπό προμήθεια υλικών και εγγραφής των στα 

βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 

προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από 

Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην 

οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής που δεν 

πραγματοποίησαν την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η 

παραπάνω Επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την σύμβαση και το άρθρο 208 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. 

Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Άρθρο 15ον
 

Τρόπος πληρωμής 

Κατά τη διάρκεια της σύμβασης και σύμφωνα με τις παραλαβές των υλικών εκδίδονται τα 

αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα πληρωμών (Χ.Ε.Π.) τα οποία εξοφλούνται από την 

Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Πετρούπολης. 
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Άρθρο 16ον 

Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

1. Ο οικονομικός φορέας στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%, για την 

οποία εκδίδεται σχετική βεβαίωση. Οποιαδήποτε άλλη κράτηση που τυχόν θα 
ισχύει κατά την ημερομηνία εξόφλησης της σχετικής Προμήθειας βαραίνει τον εν 

λόγω φορέα. 

 

2. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο. 

 

 

 

 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 14/2/2020 

 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 14/2/2020 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕ-ΕΑΜΕ-ΚΤΠ 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 14/2/2020 

 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

Ο 

Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ.Δ.Π. 

   

   

   

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΡΑΜΗΤΙΝΟΣ 

ΤΕ4/Α΄ ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΝΙΑΡΗ 

ΠΕ3/Α΄ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΕ5/Α΄ ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΗΜΕ-ΕΑΜΕ-ΚΤΠ 

 

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 της συγγραφής 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια ειδών καθαριότητας με την 

οποία θα καλυφθούν οι ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου Πετρούπολης. 

 

Άρθρο 2ο 

Νομικό καθεστώς που διέπει την εκτέλεση της προμήθειας 

Οι διατάξεις που απαριθμούνται στο άρθρο 2 της γενικής συγγραφής υποχρεώσεων. 

 

Άρθρον 3ο 

Χρόνος εγγύησης καλής συμπεριφοράς 

Ο χρόνος εγγύησης καλής συμπεριφοράς των υπό προμήθεια υλικών θα καθορισθεί με την 

προσφορά των διαγωνιζομένων και δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δύο ετών. 

Ο καθορισμός του παραπάνω χρόνου θα γίνει: (α) δια υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/95 

από τον προμηθευτή και (β) δια ανάλογης βεβαίωσης του κατασκευαστή, εφόσον αυτός 

δεν είναι ο προμηθευτής. 

Άρθρον 4ον 

Φυλλάδιο Οδηγιών Ασφαλείας – Εγχειρίδια Χρήσης 

Τα υπό προμήθεια υλικά όπου απαιτείται θα συνοδεύονται από σχετικό φυλλάδιο οδηγιών 

ασφαλείας MSDS (Material Safety Data Sheet) στο οποίο θα υπάρχουν αναλυτικές 

πληροφορίες προφύλαξης κατά τη χρήση του προϊόντος. 

 

Άρθρον 5ον 

Πιστοποίηση ασφάλειας 
Τα υπό προμήθεια υλικά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό, εφόσον απαιτείται 
από την νομοθεσία το οποίο εκδόθηκε από κρατική Υπηρεσία της Ελλάδος ή άλλης χώρας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από διαπιστευμένο ινστιτούτο της Ελλάδος ή άλλης χώρας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτό θα πιστοποιείται η πλήρωση των απαιτούμενων προτύπων 
ασφαλείας.  
 
 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 2020 
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Άρθρον 6ον 

Πιστοποίηση πιστότητας – ποιότητας  
Εφόσον απαιτείται τα υπό προμήθεια υλικά θα έχουν σήμανση CE. Επίσης θα διαθέτουν τις 
κατά νόμο για το είδος τους εγκρίσεις κυκλοφορίας, για όσα απαιτείται. 
 
 
 
 

Άρθρον 7ο 

Υπέρβαση προϋπολογισμού – Αυξομείωση ποσοτήτων της προμήθειας 

Ο Δήμος μπορεί να προχωρήσει στην αυξομείωση των ποσοτήτων των υπό προμήθεια 
υλικών. Η αύξηση της ποσότητας για τα υπό προμήθεια υλικά μπορεί να γίνει μέχρι το όριο 

που δεν θα επιφέρει υπέρβαση του προϋπολογισμού της σχετικής σύμβασης, ενώ η μείωση 

μπορεί να γίνει μέχρι ποσοστό 30% της ποσότητας των υλικών που αναγράφονται στον 

προϋπολογισμό της μελέτης. 

 

 

 

 

 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 14/2/2020 

 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 14/2/2020 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕ-ΕΑΜΕ-ΚΤΠ 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 14/2/2020 

 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

Ο 

Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ.Δ.Π. 

   

   

   

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΡΑΜΗΤΙΝΟΣ 

ΤΕ4/Α΄ ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΝΙΑΡΗ 

ΠΕ3/Α΄ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΕ5/Α΄ ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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