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Μ Ε Λ Ε Τ Η  

 

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ,  
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 

ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
& ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 
«ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

(ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) » 
 (άρθρο 6 παρ. 10 του ν. 4412/2016 & Κατευθυντήρια Οδηγία 25 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ή  
Ν.Π. 

ΤΜΗΜΑ/ 
Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ  ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 

[ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α.] 

15.6634.0001  
«Προμήθεια ειδών 

καθαριότητας» 

ΤΜΗΜΑ 4 - Είδη καθαριότητας και 
ευπρεπισμού για τις ανάγκες  του 
Νομικού Προσώπου: «Κέντρο 
Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας 
Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.)» του Δήμου 
Νέας Ιωνίας 

36.562,58 

20.6634.0001 
«Προμήθεια σάκων 

απορριμμάτων» 
ΤΜΗΜΑ 5 - Σάκοι απορριμμάτων για 
τις ανάγκες της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος του Δήμου Νέας 
Ιωνίας  

57.450,60 

35.6634.0001 
«Προμήθεια ειδών 
καθαριότητας και 

ευπρεπισμού» 
35.6635.0001 

«Προμήθεια λοιπών ειδών 
υγιεινής και καθαριότητας» 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  94.013,18 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ Φ.Π.Α. 21.110,30 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
[ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.] 115.123,48 

 

 Κωδικοί προϋπολογισμού (Κ.Α.): 

 20.6634.0001 με τίτλο: «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων» (ΔΗΜΟΣ) 

 35.6634.0001 με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» (ΔΗΜΟΣ) 

 35.6635.0001 με τίτλο: «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας» (ΔΗΜΟΣ) 

15.6634.0001 με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 
Ταχ. Δ/νση : Αγίου Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου    
Τ.Κ.   : 142 34, Νέα Ιωνία   
Πληροφορίες  : Σ. Προβίδας 
Τηλέφωνο  : 213 2000451, 456, 459 
E-mail : procurement@neaionia.gr 

Νέα Ιωνία, 9 Ιουνίου 2022       
      Αρ. Πρωτ.: 13988 
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 « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ,  
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 

ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
& ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 
«ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

(ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) » 
 

 
 (άρθρο 6 παρ. 10 του ν. 4412/2016 & Κατευθυντήρια Οδηγία 25 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 

 
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του 
Νομικού Προσώπου: «Κέντρο Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.)», καθώς 
και στην προμήθεια σάκων απορριμμάτων για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του 
Δήμου Νέας Ιωνίας. Η εκτιμώμενης συνολική αξίας της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 113.380,38 ευρώ 
(μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ήτοι συνολικής δαπάνης προμήθειας ποσού 138.331,93 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Ειδικότερα: 

Πίνακας 1 

Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-
ΤΙΤΛΟΣ 

ΤΜΗΜΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ  ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 

(MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α. ) 

10.6634.0001 
«Προμήθεια ειδών 
καθαριότητας και 

ευπρεπισμού» 

ΤΜΗΜΑ 1 - Είδη καθαριότητας και 
ευπρεπισμού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος του Δήμου Νέας Ιωνίας  

9.099,00 

15.6634.0001 
«Προμήθεια ειδών 

καθαρισμού και 
ευπρεπισμού» 

ΤΜΗΜΑ 2 - Είδη καθαριότητας και 
ευπρεπισμού για τις ανάγκες των δομών της 
Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του 
Δήμου Νέας Ιωνίας ([Α] Κοινωνικό 
Παντοπωλείο, [Β] Κ.Α.Π.Η. & [Γ] Δημοτική  
Κατασκήνωση) 

3.934,41 

15.6634.0001  
«Προμήθεια ειδών 
καθαριότητας και 

ευπρεπισμού»  

ΤΜΗΜΑ 3 - Είδη καθαριότητας και 
ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Νομικού 
Προσώπου: «Ο.Π.Α.Ν.» 

6.333,79 

15.6634.0001 
«Προμήθεια ειδών 

καθαριότητας» 

ΤΜΗΜΑ 4 - Είδη καθαριότητας και 
ευπρεπισμού για τις ανάγκες  του Νομικού 
Προσώπου: «Κέντρο Βρεφονηπιακής Αγωγής 
και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.)» 
του Δήμου Νέας Ιωνίας 

36.562,58 

20.6634.0001 
«Προμήθεια σάκων 

απορριμμάτων» 

ΤΜΗΜΑ 5 - Σάκοι απορριμμάτων για τις 
ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του 
Δήμου Νέας Ιωνίας  

57.450,60 

35.6634.0001 
«Προμήθεια ειδών 
καθαριότητας και 

ευπρεπισμού» 
  

35.6635.0001 
«Προμήθεια λοιπών 
ειδών υγιεινής και 

καθαριότητας» 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 113.380,38 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ Φ.Π.Α. 24.951,55 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

[ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.] 138.331,93 

 

 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 
Ταχ. Δ/νση : Αγίου Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου    
Τ.Κ.   : 142 34, Νέα Ιωνία   
Πληροφορίες : Σ. Προβίδας 
Τηλέφωνο  : 213 2000451, 456, 459 
E-mail : procurement@neaionia.gr 

Νέα Ιωνία, 9 Ιουνίου 2022       
Αρ. Πρωτ.: 13988 
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Η διαδικασία ανάδειξης αναδόχων για την σύναψη της συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης, θα υλοποιηθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και 
ειδικότερα με το άρθρο 27, ήτοι με τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού. 

Ωστόσο, επειδή η διενέργεια ενός Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού:  

α) αποτελεί μια διαδικασία χρονοβόρα [με ορίζοντα υλοποίησης τους πέντε [5] με έξι [6] μήνες, εφόσον δεν 
ασκηθούν ένδικα μέσα, ήτοι κάποια Προδικαστική Προσφυγή],  

β) ελλοχεύει ο κίνδυνος, εντός του προσεχούς χρονικού διαστήματος, να παρουσιαστούν σημαντικές 
ελλείψεις σε είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού, γεγονός που θα οδηγούσε στη μη προσήκουσα εκτέλεση 
των εργασιών καθαριότητας στους χώρους ευθύνης κάθε Υπηρεσίας,  

η Αναθέτουσα Αρχή αποφάσισε έχει ήδη προσφύγει στην παρέκκλιση :  

- της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 όπου, μεταξύ άλλων, προβλέπεται: «Κατά παρέκκλιση από τα 
προβλεπόμενα στις παραγράφους 8 και 9, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις για 
μεμονωμένα τμήματα κατά τις διατάξεις του παρόντος Βιβλίου, λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία 
μόνο του τμήματος, εφόσον αυτή, χωρίς ΦΠΑ, είναι μικρότερη από 80.000 ευρώ για προμήθειες ή 
υπηρεσίες ή από 1.000.000 ευρώ για έργα.  Πάντως, η συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται με 
αυτόν τον τρόπο, δεν υπερβαίνει το  20 % της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων στις οποίες έχει 
διαιρεθεί το προτεινόμενο έργο, η  προτεινόμενη απόκτηση ομοιογενών αγαθών ή η προτεινόμενη παροχή 
υπηρεσιών» 

και 

-  της Κατευθυντήριας Οδηγίας 25 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (αριθ. πρωτ. 4577/28-08-2020) με θέμα: «Ζητήματα 
υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης σε περίπτωση υποδιαίρεσής της σε τμήματα. Εφαρμογή της 
παρέκκλισης του άρθρου 6 παρ. 10  ν. 4412/2016». 

Κατά συνέπεια, για τα ΤΜΗΜΑΤΑ: 1, 2 & 3 της παρούσας μελέτης η ανάδειξη αναδόχων, έχει ήδη 
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 1 του άρθρο 118 του ν. 4412/2016, ήτοι μέσω 
διαδικασίας απευθείας ανάθεσης, καθόσον:  
 

η εκτιμώμενη αξία, κάθε ενός εκ των ανωτέρω ΤΜΗΜΑΤΩΝ, δεν ξεπερνά το ποσό των 80.000,00 
ευρώ,  

η συνολική εκτιμώμενη αξία των ΤΜΗΜΑΤΩΝ, στα οποία εφαρμόσθηκε η παρέκκλιση, εν προκειμένω 
των ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 1, 2 & 3, δεν υπερέβαινε αθροιστικά το ποσοστό του είκοσι [20] τοις εκατό [%] της 
συνολικής αξίας όλων των ΤΜΗΜΑΤΩΝ, στα οποία έχει διαιρεθεί η σύμβαση. Το είκοσι [20] τοις εκατό 
[%] της συνολικής αξίας, αντιστοιχεί στο ποσό των 22.676,08 ευρώ [μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
(113.380,38 ευρώ x 20 [%] = 22.676,08 ευρώ)], επομένως ήταν δυνατή η ανάθεση των ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1, 2 
& 3 βάσει της παρέκκλισης, δοθέντος ότι η αξία τους ανερχόταν αθροιστικά στο ύψος των 19.367,20 
ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), 23.210,43 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ήτοι 
συνολικό ποσό το οποίο δεν υπερέβαινε το ποσοστό του είκοσι [20] τοις εκατό [%] της συνολικής 
εκτιμώμενης αξίας όλων των ΤΜΗΜΑΤΩΝ (22.676,08 ευρώ ˃ 19.367,20 ευρώ).  

 
Με βάσει τα ανωτέρω, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν Προσφορά για ένα 
ή/και περισσότερα από τα ΤΜΗΜΑΤΑ: 4 & 5 της παρούσας μελέτης, χωρίς περιορισμό συμμετοχής, υπό την 
προϋπόθεση/αίρεση, ότι η Προσφορά τους θα περιλαμβάνει το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών ανά 
ΤΜΗΜΑ.  
 
Η διαδικασία ανάδειξης αναδόχων θα πραγματοποιηθεί μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας (Ανοικτός 
Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός), «κάτω των ορίων», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr, του ως 
άνω Συστήματος. Ως κριτήριο κατακύρωσης και για τα ΤΜΗΜΑΤΑ αυτά καθορίζεται η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη, Προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά ΤΜΗΜΑ ειδών (χαμηλότερη τιμή ανά 
ΤΜΗΜΑ).  
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Ειδικότερα, τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 
μελέτης, καθώς και τις προδιαγραφές που ισχύουν με βάση την κείμενη νομοθεσία.  

Αναλυτικά τα προμηθευόμενα είδη διαχωρίζονται στα κάτωθι ΤΜΗΜΑΤΑ: 

 
 ΤΜΗΜΑ   4 -  Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου: «Κέντρο 
Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.)». 
 ΤΜΗΜΑ  5   -    Σάκοι απορριμμάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. 

Ειδικότερα: 

Πίνακας 2 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ή  
Ν.Π. 

ΤΜΗΜΑ/ 
Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ  ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 

[ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α.] 

15.6634.0001  
«Προμήθεια ειδών 

καθαριότητας» 

ΤΜΗΜΑ 4 - Είδη καθαριότητας και 
ευπρεπισμού για τις ανάγκες  του 
Νομικού Προσώπου: «Κέντρο 
Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας 
Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.)» του Δήμου 
Νέας Ιωνίας 

36.562,58 

20.6634.0001 
«Προμήθεια σάκων 

απορριμμάτων» 
ΤΜΗΜΑ 5 - Σάκοι απορριμμάτων για 
τις ανάγκες της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος του Δήμου Νέας 
Ιωνίας  

57.450,60 

35.6634.0001 
«Προμήθεια ειδών 
καθαριότητας και 

ευπρεπισμού» 
35.6635.0001 

«Προμήθεια λοιπών ειδών 
υγιεινής και καθαριότητας» 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  94.013,18 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ Φ.Π.Α. 21.110,30 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
[ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.] 115.123,48 

Η εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας κρίνεται επιβεβλημένη προκειμένου να εξασφαλιστεί η καθαριότητα, 
η υγιεινή και ο ευπρεπισμός των κτηρίων και των υποδομών του «ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο», καθώς και να 
υποστηριχτούν οι ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος σε σάκους απορριμμάτων.  
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1  

Αντικείμενο συγγραφής 
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια σάκων απορριμμάτων για την κάλυψη των 
αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Νέας Ιωνίας, καθώς και στην προμήθεια ειδών 
καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου: «Κέντρο Βρεφονηπιακής Αγωγής 
και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.)», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)». Ειδικότερα, τα προς προμήθεια είδη και οι ακριβείς ποσότητες αποτυπώνονται στη συνέχεια 
της παρούσας μελέτης και συγκεκριμένα στον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού.  

Άρθρο 2   
Προϋπολογισθείσα δαπάνη - Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 

Η εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 94.013,18 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.), ήτοι συνολικής δαπάνης ποσού ύψους 115.123,48 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και θα 
βαρύνει τους κωδικούς αριθμούς (Κ.Α.) εξόδων:  20.6634.0001, 35.6634.0001 & 35.6635.0001 του 
προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους [2022] του Δήμου Νέας Ιωνίας, ενώ για το 
«ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.», κατά ένα μέρος, θα βαρύνει τον κωδικό (Κ.Α.) 15.6634.0001 του προϋπολογισμού του 
τρέχοντος οικονομικού έτους [2022] του Ν.Π., ενώ κατά το άλλο μέρος, θα καλυφθεί ως συνεχιζόμενη 
δαπάνη από αντίστοιχη πίστωση που θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού 
έτους [2023]. 

Άρθρο 3 
 Ισχύουσες διατάξεις 

Η εκτέλεση της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδίως: 
1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. 
2. Τις διατάξεις του ν. 4605/2019 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της 
τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) 
(…)» (Φ.Ε.Κ. 52/τ.Α’/01-04-2019) και ιδίως την παράγραφο 48 του άρθρου 43. 

3. Το ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α’/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» και ειδικότερα της παρ. 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκαν με την παρ. 3 του 
άρθρου 22 του ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/τ.Α’/23-02-2007). 

5. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α’/07-06-2010), του ν. 4724/2020 (Φ.Ε.Κ. 184/τ.Α’/23-09-
2020), του άρθρου 130 του ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/τ.Α’/28-06-2014) και των λοιπών νόμων, 
διαταγμάτων, αποφάσεων και εγκυκλίων, όπως αυτές ισχύουν σήμερα.  

6. Το ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/τ.Α΄/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (…)». 

7. Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - 
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]  - (…)» (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α’/19-07-2018) και ιδίως τα 
άρθρα 203 [όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του  άρθρου 14 του ν. 4625/2019 (Φ.Ε.Κ. 
139/τ.Α’/31-08-2019)] 204, 205 & 206, σε συνδυασμό με την αριθ. πρωτ. 39788/31-07-2018 σχετική 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

8. Τις διατάξεις του ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, 
ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. 137/τ.Α’/13-09-2017) και ιδίως το άρθρο 39, αναφορικά  με τον αποκλεισμό οικονομικών φορέων 
από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις, λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας. 

9.  Τις διατάξεις του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  
(Φ.Ε.Κ. 45/τ.Α’/09-03-1999) και ιδίως τα άρθρα 7, 13, 14 & 15. 

10.  Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους αρμόδιους Διατάκτες.  
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11.  Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4111/2013 (Φ.Ε.Κ. 18/τ.Α’/25-01-2013), με το οποίο κυρώθηκε η 

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 240/τ.Α’/12-12-2012, όπου 
ορίζεται μεταξύ άλλων ότι: « (…) η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών - χορηγητών για προμήθειες: α)  
τροφίμων, β) λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παροχών των σχετικών υπηρεσιών, γ) 
πετρελαιοειδών και δ) φαρμάκων και αναλωσίμων υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των 
Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους. 
Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν καταργείται». 

12.  Την αριθ. οικ. 3/11543/26-03-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ανάδειξη 
προμηθευτών - χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους 
προσώπων, των Περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού». 

13.  Την παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 όπου προβλέπεται: «Κατά παρέκκλιση από τα 
προβλεπόμενα στις παραγράφους 8 και 9, οι αναθέτουσες αρχές  μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις για 
μεμονωμένα τμήματα κατά τις διατάξεις του παρόντος Βιβλίου, λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη 
αξία μόνο του τμήματος, εφόσον αυτή, χωρίς ΦΠΑ,  είναι μικρότερη από 80.000 ευρώ για προμήθειες ή 
υπηρεσίες ή από 1.000.000 ευρώ για έργα.  Πάντως, η συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται με 
αυτόν τον τρόπο, δεν υπερβαίνει το 20 % της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων στις οποίες έχει 
διαιρεθεί το προτεινόμενο έργο, η προτεινόμενη απόκτηση ομοιογενών αγαθών ή η προτεινόμενη 
παροχή υπηρεσιών». 

14.  Την Κατευθυντήρια Οδηγία 25 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (αριθ. πρωτ. 4577/28-08-2020) με θέμα: «Ζητήματα 
υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης σε περίπτωση υποδιαίρεσής της σε τμήματα. Εφαρμογή 
της παρέκκλισης του άρθρου 6 παρ. 10 ν. 4412/2016». 

 
Άρθρο 4 

 Διαδικασία Ανάθεσης - Κριτήριο Κατακύρωσης 
Η διαδικασία ανάδειξης αναδόχων θα πραγματοποιηθεί μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας (Ανοικτός 
Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός), «κάτω των ορίων», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr, του ως 
άνω Συστήματος.  
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν Προσφορά, είτε για ένα ΤΜΗΜΑ ειδών, ή 
και για το σύνολο των ΤΜΗΜΑΤΩΝ [4 & 5], υπό την προϋπόθεση/αίρεση ότι η Προσφορά τους θα 
περιλαμβάνει το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών που συνθέτουν/συγκροτούν κάθε ένα από τα 
ΤΜΗΜΑΤΑ αυτά.  
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη Προσφορά αποκλειστικά 
βάσει της τιμής ανά ΤΜΗΜΑ ειδών (χαμηλότερη τιμή ανά ΤΜΗΜΑ).  
 

Άρθρο 5 
Εγγυήσεις 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται, από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, το ύψος της 
οποίας ορίζεται σε δύο [2] τοις εκατό [%], υπολογιζόμενη επί της εκτιμώμενης αξίας, μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., του κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ που συμμετέχουν (με τη σχετική στρογγυλοποίηση). 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται, από τους αναδόχους, η παροχή Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό τέσσερα [4] 
τοις εκατό [%] επί της εκτιμώμενης αξίας του ΤΜΗΜΑΤΟΣ της σύμβασης που τους ανατέθηκε (με τη σχετική 
στρογγυλοποίηση), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή και κατά την ημερομηνία 
υπογραφής του σχετικού Συμφωνητικού. 
 

Άρθρο 6 
Κατακύρωση - Σύναψη σύμβασης 

Αμέσως μετά την επίσημη κατακύρωση του αποτελέσματος της διαγωνιστικής διαδικασίας οι Αναθέτουσες 
Αρχές [Δήμος Νέας Ιωνίας & «ΚΕ.ΦΡΕ.Φ.Ο.»] θα απευθύνουν πρόσκληση προς τους κατά περίπτωση 
αναδόχους, με την οποία θα τους καλούν: 
να προσέλθουν, δια του νομίμου εκπροσώπου τους, για την υπογραφή του οικείου Συμφωνητικού, εντός 
τασσόμενης προθεσμίας δεκαπέντε [15] ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης 
(άρθρο 105 του ν. 4412/2016). Το Συμφωνητικό θα έχει δε αποδεικτικό χαρακτήρα. Στην περίπτωση κατά 
την οποία κάποιος ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω Συμφωνητικό μέσα στην τιθέμενη  
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προθεσμία, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 του ν. 
4412/2016 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
Συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 
106 του ν. 4412/2016. 
Σε περίπτωση κατά την οποία ο εκάστοτε υπογράφων τη σύμβαση ανάδοχος, δεν τηρήσει τις συμβατικές 
του υποχρεώσεις όπως αυτές ορίζονται στα έγγραφα της Σύμβασης, θα επιβάλλονται κυρώσεις, σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Άρθρο 7 
Τόπος Παράδοσης Ειδών 

Τα προς προμήθεια είδη θα μεταφερθούν, τμηματικά, με ευθύνη του εκάστοτε αναδόχου και με τη χρήση 
κατάλληλων μέσων, τα οποία θα διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα Πιστοποιητικά και θα πληρούν τα 
απαραίτητα κριτήρια ασφάλειας, όπως αυτά περιγράφονται στις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας. Οι 
ανάδοχοι υποχρεούται να ειδοποιούν, τουλάχιστον δυο [2] ημέρες νωρίτερα, και με οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέσο (ενδεικτικά: τηλεφωνικά, με μήνυμα  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) την Υπηρεσία/Φορέα 
που αφορά η εκάστοτε παράδοση ειδών, για την ημερομηνία, την ώρα, τα είδη και τις ακριβείς ποσότητες 
που προτίθεται να παραδώσουν. Τυχόν οδοιπορικά, έξοδα μεταφοράς και δικαιώματα (ενδεικτικά: φόροι, 
τέλη υπέρ τρίτων, διόδια, κ.λπ.) θα βαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τους αναδόχους και δεν 
δύναται να προκύψει από μέρους τους ουδεμία απαίτηση - πρόσθετη αποζημίωση για αυτά. Ειδικότερα, η 
μεταφορά και παράδοση των ειδών, θα λάβει χώρα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Νέας Ιωνίας, 
στα κάτωθι σημεία: 

α) στις εγκαταστάσεις της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού του Δήμου Νέας Ιωνίας [Σεβαστείας 59, Νέα Ιωνία, 
τηλ. επικοινωνίας: 210.2718545 & e-mail: amavr@neaionia.gr], για τους σάκους απορριμμάτων της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος [ΤΜΗΜΑ 5], 

β) στους κατωτέρω Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (και τη Διοίκηση του «ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.») για τα είδη 
καθαριότητας και ευπρεπισμού που αφορούν τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου [ΤΜΗΜΑ 4]: 

- 1ος  Βρεφονηπιακός Σταθμός [Κυδωνιών 89, Νέα Ιωνία, τηλ. 210.2758719], 
- 2ος  Παιδικός Σταθμός [Βυζαντινών Αυτοκρατόρων,  Νέα Ιωνία, τηλ.  210.2790534], 
- 3ος  Βρεφονηπιακός Σταθμός [Καππαδοκίας 11, Νέα Ιωνία, τηλ. 210.2513993], 
- 5ος  Βρεφονηπιακός Σταθμός [Νικηταρά 14, Νέα Ιωνία, τηλ. 210.2752244],  
- 6ος Παιδικός Σταθμός [Ρούμελης 11, Νέα Ιωνία, τηλ. 210.2756835], 
- 4ος  &  7ος  Παιδικός Σταθμός [Γαληνού 2 & Αγίας Όλγας, Νέα Ιωνία, τηλ. 210.2716919], 
- Εγκαταστάσεις Διοίκησης «ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.» [Γαληνού 2 & Αγίας Όλγας (1ος όροφος), Νέα Ιωνία, τηλ.  

210.2724761, e-mail: kevrefo@otenet.gr]. 
Οι τόποι παράδοσης των ειδών, εφόσον το υπαγορεύουν ειδικές υπηρεσιακές ανάγκες, δύναται να 
τροποποιηθούν, ενώ, σε κάθε περίπτωση, αυτό θα γίνει κατόπιν έγκαιρης ενημέρωσης από την πλευρά της 
εκάστοτε υπεύθυνης Αναθέτουσας Αρχής. 
 

Άρθρο 8 
Παραλαβή Ειδών 

Η παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών θα πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες Επιτροπές 
Παρακολούθησης & Παραλαβής [Δήμος Νέας Ιωνίας & «ΚΕ.ΦΡΕ.Φ.Ο.»] που έχουν συγκροτηθεί, σύμφωνα 
με την παράγραφο 11 εδάφιο β’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. Οι εν λόγω Επιτροπές ελέγχουν κατά 
πόσο τα είδη που παραδίδονται σε εκτέλεση της Σύμβασης είναι τα ενδεδειγμένα, ήτοι ότι συμφωνούν 
πλήρως και απαρεγκλίτως με όσα ρητώς αναφέρονται για κάθε ένα εξ’ αυτών στην παρούσα μελέτη.  

 
Άρθρο 9 

Διάρκεια της Σύμβασης 
Η διάρκεια της σύμβασης, ορίζεται ως εξής: 
 για τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Νέας Ιωνίας: από την υπογραφή και ανάρτηση του οικείου 

Συμφωνητικού και μέχρι τις 31/12/2022 ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων/συμβατικού αντικειμένου, 
οπότε και αυτοδίκαια λογίζεται ότι συμπληρώθηκε ο χρόνος ισχύος της.  

 για το Νομικό Πρόσωπο «ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.»: από την υπογραφή και ανάρτηση του Συμφωνητικού και για 
δώδεκα [12] μήνες. 
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Άρθρο 10 

 Υποχρεώσεις Αναδόχων 
Οι ανάδοχοι οικονομικοί φορείς αποδέχονται πλήρως, ρητώς και ανεπιφυλάκτως ότι τα προς προμήθεια 
είδη θα πληρούν εξ ολοκλήρου και απαρέγκλιτα τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών, όπως αυτές 
αποτυπώνονται στην οικεία μελέτη. Επίσης, δεσμεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις τους, που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι 
οποίες έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ 
του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται 
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές και 
Υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους, 
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
σύμβασης, 
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλαχθεί η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 
Άρθρο 11 

Λόγοι αποκλεισμού 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης προσφέρων οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο) ή 
σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 
1. όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (Ε.Ε. L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - μελών της Ένωσης (Ε.Ε. C195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης - πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (Ε.Ε. L192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 
φορέα,  
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ε. C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48), 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης - πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (Ε.Ε. L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (Ε.Ε. 
L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/Ε.Ε. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης - πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). Ο οικονομικός φορέας 
αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (I.K.E.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τους 
Διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 



10 | Σ ε λ ί δ α  
 

 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις Νομικών Προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους. Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν  
έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 
2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία 
ή/και όταν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Δεν αποκλείεται 
ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 
τους. 
3. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την Κοινή Υπουργική Απόφαση του άρθρου 74 του ν. 
4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού.  
 

Άρθρο 12 
Χρόνος ισχύος Προσφορών 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στη διαδικασία για διάστημα επτά [7] μηνών, 
διάστημα υπολογιζόμενο από την ημερομηνία κατάθεσης τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο 
ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από τις 
Αναθέτουσες Αρχές, πριν από τη λήξη της, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
 

Άρθρο 13 
 Αμοιβή - Τρόπος Πληρωμής -  Έκδοση Παραστατικών   

Το σύνολο της πληρωμής των ανάδοχων οικονομικών φορέων δεν μπορεί να υπερβαίνει το συμβατικό 
τίμημα. Η καταβολή της αξίας της εν λόγω δαπάνης θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 
Το εκατό [100] τοις εκατό [%] της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική παράδοση και παραλαβή των ειδών 
και αφού έχει προηγηθεί η σύνταξη και υπογραφή Πρωτοκόλλων Παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή 
του Δήμου ή του «ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.» Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών 
παραδόσεων. 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της παρ. 4 
του άρθρου 200 του ν. 4412/2016, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, καθώς και την προσκόμιση κάθε 
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και 
την πληρωμή.  
Ειδικότερα, μετά την έκδοση και υποβολή από πλευράς αναδόχων των σχετικών παραστατικών, ανά Κ.Α. 
προϋπολογισμού [Δήμος Νέας Ιωνίας: 35.6634.0001, 20.6634.0001 & 35.6635.0001 // «ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.»: 
15.6634.0001], τα οποία θα πρέπει να εκδοθούν εγκαίρως, να υπογραφούν (τα οικεία Δελτία Αποστολής) 
από την εκάστοτε αρμόδια Υπηρεσία [Διεύθυνση Περιβάλλοντος] ή Νομικό Πρόσωπο («ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.»)] και 
να παραδοθούν, αμελλητί, [όσα αφορούν το Δήμο: στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας - Γραμματείας - 
Πρωτοκόλλου (ισόγειο Κεντρικού Δημαρχιακού Καταστήματος: Αγίου Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου, Τ.Κ. 
142 34, Νέα Ιωνία), όσα αφορούν το «ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.»:  Γαληνού 2 & Αγίας Όλγας, 1ος όροφος, Τ.Κ. 142 34, Νέα 
Ιωνία]. 
Ειδικότερα, τα εκδιδόμενα παραστατικά θα πρέπει να αναφέρουν/αναγράφουν: 
ένα προς ένα όλα τα είδη που παραδόθηκαν (λεπτομερή περιγραφή, σύμφωνα με τους Πίνακες που 
ακολουθούν), 
τον ακριβή τόπο και χρόνο παράδοσης των ειδών (Άρθρο 7), 
τον αριθμό πρωτοκόλλου του συναφθέντος Συμφωνητικού, 
Εν συνεχεία, θα ακολουθήσει η έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής. 
 

Άρθρο 14 
Κρατήσεις -  Τέλη - Φόροι 

Κρατήσεις, τυχόν οδοιπορικά, έξοδα μεταφοράς και δικαιώματα (ενδεικτικά: φόροι, τέλη υπέρ τρίτων, 
διόδια, κ.λπ.) και κάθε άλλη τυχόν κράτηση που βρίσκεται εν ισχύ κατά την ημερομηνία σύναψης της 
σύμβασης, καθώς και αυτές που τυχόν ισχύσουν μεταγενέστερα και οι οποίες θα ορισθούν με σχετικό 
Νόμο, βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά τους αναδόχους και δεν δύναται να προκύψει από 
πλευράς τους ουδεμία απαίτηση ως πρόσθετη αμοιβή για αυτές. Περαιτέρω, κάθε ανάδοχος θα υποστεί την  
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κατά νόμο προείσπραξη του φόρου εισοδήματος και δεν δύναται να προκύψει από μέρους του ουδεμία 
επιπλέον αξίωση ως αποζημίωση.  
Επιπλέον, οι ανάδοχοι έχουν την υποχρέωση και την ευθύνη να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα και να 
παρέχουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέσα για την ασφάλεια του απασχολούμενου προσωπικού. Στην 
απευκταία περίπτωση σημείωσης ατυχημάτων ή ζημιών/βλαβών (στο ανθρώπινο δυναμικό των αναδόχων 
ή σε οιονδήποτε τρίτο), κατά τη κατά διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Δήμος Νέας Ιωνίας & το 
«ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.» δεν φέρουν καμιά ευθύνη και οι ανάδοχοι έχουν αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις αστικές 
όσο και τις ποινικές, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
 

Άρθρο 15 
Απόρριψη συμβατικών υλικών -  Αντικατάσταση 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υπό προμήθεια 
ειδών, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής [Δήμος Νέας Ιωνίας & «ΚΕ.ΦΡΕ.Φ.Ο.»] ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, η οποία να είναι 
σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις εξαιτίας της εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του 
άρθρου 213 του ν. 4412/2016.  

 
Άρθρο 16 

Κήρυξη Οικονομικού Φορέα Έκπτωτου - Κυρώσεις 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη συναφθείσα σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου: 
α) για τους λόγους που αναφέρονται και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του ν. 4412/2016. Στον 
ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την παρούσα σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής και κατόπιν τήρησης της σχετικής διαδικασίας και οι κυρώσεις / αποκλεισμός που 
προβλέπονται στο ως άνω άρθρο 203 του ν. 4412/2016, 
β) στην περίπτωση κατά την οποία τα είδη που παραδίδει σε εκτέλεση της σύμβασης, δεν πληρούν εξ 
ολοκλήρου και απαρέγκλιτα τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών, όπως αυτές αναλυτικά 
αποτυπώνονται στην οικεία μελέτη, 
γ) αν το συμβατικό υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και 
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο/τόκος και εισπράττεται σύμφωνα με το άρθρο 207 του ν. 4412/2016. 
δ) εφόσον διαπιστωθεί κάποια απόκλιση των ειδών που παραδίδονται σε εκτέλεση της σύμβασης, ως προς 
το βαθμό πλήρωσης των τεχνικών όρων/προδιαγραφών της οικείας μελέτης. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά τις ως άνω περιπτώσεις γ) 
και δ), η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του 
άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες 
οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε [15] ημερών 
από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, 
χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 
άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 
σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου επιβάλλεται επίσης καταλογισμός του διαφέροντος [Δ], που προκύπτει 
εις βάρος της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν 
προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης 
σε τρίτο οικονομικό φορέα. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 
Δ = (ΤΚΤ - ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον αυτή 
προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα,  
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σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με 
μηδέν. 
ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 
ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός 
φορέας. 
Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην Αναθέτουσα Αρχή 
από την έκπτωση του αναδόχου. Ο ανωτέρω συντελεστής λαμβάνει τιμή 1,01. 
Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία 
του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής. 
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, 
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 

Άρθρο 17 
Τροποποίηση Συμφωνητικού Κατά τη Διάρκειά ισχύος του  

Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της 
σύμβασης δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα στην 
παρ. 4 του άρθρο 132 του ν. 4412/2016.  
Δυνατότητα μεταβολής [τροποποίηση] της σύμβασης κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, υφίσταται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 
και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας Υπηρεσίας που παρακολουθεί την εκτέλεση της 
Σύμβασης ή άλλως της Υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.   

 
Άρθρο 18  

Δικαίωμα Μονομερούς Λύσης της Σύμβασης 
Ο Δήμος Νέας Ιωνίας & το «ΚΕ.ΦΡΕ.Φ.Ο.» διατηρούν το δικαίωμα, υπό την αίρεση των προϋποθέσεων που 
ορίζουν οι κείμενες διατάξεις του άρθρου 133 του ν. 4412/2016, να καταγγείλουν τη σύμβαση κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσής της. 
 

Άρθρο 19 
Δικαίωμα Εκχώρησης Σύμβασης 

Μετά την υπογραφή του παρόντος Συμφωνητικού δεν υφίσταται [από τον/τους ανάδοχο/αναδόχους] 
δικαίωμα μεταβίβασης ή εκχώρησης, σε οιοδήποτε τρίτο, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων 
του/τους, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση/συναίνεση του Δήμου Νέας Ιωνίας ή του «ΚΕ.ΦΡΕ.Φ.Ο.». 

 
Άρθρο 20 

Λύση της Σύμβασης 
Με την επιφύλαξη του άρθρου 18 (Δικαίωμα Μονομερούς Λύσης της Σύμβασης), η σύμβαση λύεται 
αυτοδικαίως με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 9 (Διάρκεια 
Σύμβασης) της παρούσας. 

 
Άρθρο 21 

 Επίλυση Διαφορών -  Εφαρμοστέο Δίκαιο 
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του ν. 4412/2016, του ν. 3852/2010, του ν. 3463/2006, τυχόν παράλληλη σχετική νομοθεσία που 
είναι σε ισχύ σήμερα, καθώς και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. Σε περίπτωση διαφορών, που 
ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ 
αφορμής της, ο Δήμος ή το «ΚΕ.ΦΡΕ.Φ.Ο.». και ο εκάστοτε ανάδοχος καταβάλλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 
συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση αδυναμίας επίλυσης μιας διαφοράς µε αυτόν τον τρόπο, η διαφορά θα 
επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Όλα τα αναφερόμενα στην παρούσα μελέτη είδη, θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, μη επιβλαβή 
για την υγεία, να πληρούν τους όρους/κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, καθώς και να συμμορφώνονται 
με τις ισχύουσες, κάθε φορά, αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις. Περαιτέρω, θα πρέπει να είναι 
γνήσια, αυθεντικά, αναγνωρισμένου εμπορικού οίκου και εργοστασίου παραγωγής, σφραγισμένα και 
συσκευασμένα σε κατάλληλη και ασφαλή συσκευασία [ενδεικτικά: οι συσκευασίες, για τα είδη 
καθαριότητας & ευπρεπισμού, να διαθέτουν πώμα ή ταινία ασφαλείας από την κατασκευάστρια 
εταιρεία, να είναι πρωτότυπες του εργοστασίου παραγωγής και να μην έχει προηγηθεί οποιαδήποτε 
επέμβαση επί αυτών]. Επιπρόσθετα, τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα και να 
πληρούν τις οδηγίες/προδιαγραφές που ορίζει για αυτά η ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.  
Ειδικότερα: 

1. Για τα κάτωθι είδη της κατηγορίας: «καθαριστικά - απορρυπαντικά»:  
- «Αλκοολούχος λοσιόν», 
- «Καθαριστικό - απολυμαντικό υγρό γενικής χρήσης», 
- «Απορρυπαντικό υγρό επαγγελματικού πλυντηρίου πιάτων», 
- «Απορρυπαντικό υγρό  πλυντηρίου ρούχων», 
- «Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων (σε σκόνη)», 
- «Αποφρακτική σκόνη σωληνώσεων», 
- «Κατσαριδοκτόνο», 
- «Κρέμα καθαρισμού γενικής χρήσης», 
- «Καθαριστικό (λιποδιαλύτης)», 
- «Λευκαντικό ρούχων», 
- «Μαλακτικό ρούχων», 
- «Συντηρητικό - γυαλιστικό πλυντηρίου πιάτων», 
- «Υγρό καθαρισμού αλάτων», 
- «Υγρό καθαρισμού πατώματος», 
- «Υγρό καθαρισμού πιάτων», 
- «Υγρό καθαρισμού τζαμιών», 
- «Υγρό καθαρισμού τζαμιών (ανταλλακτικό)», 
- «Υγρό τουαλέτας «παπί», 
- «Καθαριστικό λευκαντικό (τύπου χλωρίνη ή άλλο ισοδύναμο)», 
υφίσταται η υποχρέωση προσκόμισης Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας (Safety Data Sheet).  

2. Για το είδος:  «γάντια Latex χωρίς πούδρα», υφίσταται η υποχρέωση προσκόμισης Δήλωσης 
Συμμόρφωσης CE του κατασκευαστή ή του επίσημου εμπορικού οίκου που εισάγει και διαθέτει το είδος 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, το είδος που θα παραδοθεί θα πρέπει να φέρει πάνω στη συσκευασία 
το εικονόσημο προστασίας από μικροοργανισμούς. 

3. Για τα είδη: «Καθαριστικό - απολυμαντικό υγρό γενικής χρήσης» & «Καθαριστικό λευκαντικό (τύπου 
χλωρίνη Klinex ή άλλο ισοδύναμο)», υφίσταται η υποχρέωση προσκόμισης της  Άδεια  κυκλοφορίας τους 
από τον Ε.Ο.Φ., αναφορικά με τις απολυμαντικές τους ιδιότητες. 

4. Για τα είδος: «Κρεμοσάπουνο - αντισηπτικό χεριών» (500ml & 4 ltr), υφίσταται η υποχρέωση 
προσκόμισης της καταχώρησης του στο C.P.N.P. (Cosmetic Products Notification Portal) ως καλλυντικό 
προϊόν σύμφωνα με την αριθ. πρωτ 22247/15-03-2013 εγκύκλιο του Ε.Ο.Φ. σε εφαρμογή του 
Κανονισμού (Ε.Κ.) 1223/2009. 

5. Τα απορρυπαντικά θα πρέπει να διαθέτουν καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων 
[Ε.Μ.Χ.Π.] (http://www.gcsl.gr/index.asp?a_id=283&txt=y&show_sub=1). Για την πλήρωση της ανωτέρω 
απαίτησης αρκεί η προκαταρτική δέσμευση των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων μέσω της 
υποβολής σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης. Ωστόσο, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, να εγείρει απαίτηση προσκόμισης του σχετικού υλικού 
τεκμηρίωσης. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας είναι υποχρεωμένος να ανταποκριθεί. 

6. Επίσης, τα απορρυπαντικά θα πρέπει να συμμορφώνονται με:  
τους Κανονισμούς (ΕΚ) 648/2004 και (ΕΚ) 907/2006 σχετικά με τα απορρυπαντικά (EEL 

104/8.4.2004 και L 168/21.6.2006 αντίστοιχα) και τις τροποποιήσεις τους όπως ισχύουν, καθώς 
και τις εφαρμοστικές αποφάσεις αυτού:  
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-Y.A. 381/2005 «Ορισμός αρμόδιας Εθνικής Αρχής και καθορισμός μέτρων ελέγχου, τελών και 
κυρώσεων για την εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004 του Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τα απορρυπαντικά» (Φ.Ε.Κ. 539/τ.Β’/2.5.2006), 
-Κ.Υ.Α. 128/2017 (Φ.Ε.Κ. 1263/τ.Β’/10.4.2018) «Τροποποίηση - Συμπλήρωση της αριθμ. 381/2005 
κοινής υπουργικής απόφασης». Ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, εισάγεται η υποχρέωση διάθεσης στο  
Κέντρο Δηλητηριάσεων του δελτίου στοιχείων συστατικών, για κάθε απορρυπαντικό ανεξάρτητα 
από την ταξινόμησή του  (http://0317.syzefxis.gov.gr/?page_id=75 & e-mail: 
poison_ic@aglaiakyriakou.gr).  

τον Κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (L 353/31.12.2008) (CLP) σχετικά με την ταξινόμηση, επισήμανση και 
συσκευασία ουσιών και μειγμάτων, όπως ισχύει καθώς και οι εφαρμοστικές αποφάσεις αυτού:  
- Υ.Α. 3017130/2798 (Φ.Ε.Κ. 1843/τ.Β΄/03.09..2009) «Ορισμός αρμόδιας Αρχής για την εφαρμογή 
του υπ’ αριθ. 1272/2008/ΕΚ Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», 
 - Κ.Υ.Α. 3015811/2663 (Φ.Ε.Κ. 1410/τ.Β΄/06.09.2010) «Καθορισμός μέτρων ελέγχου για την 
εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», 
- Κ.Υ.Α. 111/2017 (Φ.Ε.Κ. 1876/τ.Β’/24.5.2018) «Τροποποίηση - Συμπλήρωση της αριθμ. 
3015811/2663 κοινής υπουργικής απόφασης»,  

τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ (L396/30.12.2006)(REACH) ως ισχύει και τις εφαρμοστικές 
αποφάσεις αυτού :  
- Υ.Α. 3013966/2726 (Φ.Ε.Κ. 1025/τ.Β’/22.6.2007) «Ορισμός αρμόδιας Αρχής για την εφαρμογή 
του Κανονισμού 1907/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»,  
- Υ.Α. 450/2008 (Φ.Ε.Κ. 2553/τ.Β΄/17.12.2008) «Καθορισμός μέτρων ελέγχου για την εκτέλεση 
του Κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», 
- ΥΑ 82/2009 (Φ.Ε.Κ. 581/τ.Β΄/31.03.2009) «Καθορισμός κυρώσεων για την εκτέλεση του Καν 
(ΕΚ) 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»,  
- Κ.Υ.Α. 129/2016 (Φ.Ε.Κ. 1138/τ.Β’/31.3.2017) «Απορρυπαντικά και ειδική άδεια λειτουργίας 
μονάδας παραγωγής ή/και συσκευασίας απορρυπαντικών και προϊόντων καθαρισμού».  
Επισημαίνονται, ενδεικτικά, ορισμένες από τις υποχρεώσεις, όπως: - Η υποχρέωση αναγραφής 
των φράσεων : «Μακριά από παιδιά» και «Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων 210 7793777» 
στην ετικέτα των προϊόντων, 
- Υ.Α. 91354 (Φ.Ε.Κ. 2983/τ.Β’/2017) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας 
Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», 

την K.Y.A. 1233/9191 και 172/1992 (Φ.Ε.Κ. 277/τ.Β’/20.4.1992), όπως τροποποιήθηκε από την 
Υπουργική Απόφαση 918/1996 (Φ.Ε.Κ. 534/τ.Β’/30.6.1997). 

7. Όλοι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στη διαδικασία σύναψης της παρούσα σύμβασης (τόσο για το 
ΤΜΗΜΑ 4, όσο και για το ΤΜΗΜΑ 5), θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτουν Πιστοποιητικό 
Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015. 

8. Η παράδοση των ειδών (και των σχετικών παραστατικών), θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις του 
«ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.» (είδη καθαριότητας & ευπρεπισμού ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4) και στον Δήμο Νέας Ιωνίας (σάκοι 
απορριμμάτων ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5) και έπειτα από συνεννόηση και επικοινωνία με τους αρμόδιους Φορείς 
και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 7 της Συγγραφής Υποχρεώσεων 
της παρούσας μελέτης. 

9. Τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς θα βαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τον εκάστοτε 
ανάδοχο. 
 

 Οι απαιτητές τεχνικές προδιαγραφές, ανά προμηθευόμενο είδος, περιγράφονται αναλυτικά ως  κάτωθι: 
 

ΤΜΗΜΑ 4 - Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου: «ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.» [Κ.Α. 
15.6634.0001]  
 

A/A CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ * ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. 39830000-9  Αλκοολούχος λοσιόν  

Αλκοολούχος λοσιόν σε συσκευασία (πλαστικό μπουκάλι) 
των 420 - 500 ml - 70 βαθμών. Να είναι σύμφωνο με τις 
οδηγίες/προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης [για το εν 
λόγω είδος υφίσταται η υποχρέωση προσκόμισης Δελτίου 
Δεδομένων Ασφάλειας (Safety Data Sheet)]. 

2. 39220000-0  Αλουμινόχαρτο 
Αλουμινόχαρτο κατάλληλο για τρόφιμα, 30 μέτρων. Να 
διατηρεί τα τρόφιμα φρέσκα και υγιεινά, στο φούρνο, την 
κατάψυξη κ.λπ. 
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3. 39224000-8  
Ανταλλακτικά πανάκια 

ξεσκονίσματος (σε κουτί των 10 
τεμαχίων) 

Ανταλλακτικά πανάκια ξεσκονίσματος, με κοντό κοντάρι, 
(σε κουτί των 10 τεμαχίων). 

4. 39830000-9  Νερό απιονισμένο 4 ltr 
Νερό απιονισμένο απαλλαγμένο από κάθε είδους ιόντα και 
σωματίδια. Κατάλληλο για ατμοσίδερα, ψυγεία κ.α. (σε 
συσκευασία 4  λίτρων). 

5. 39220000-0  Απλώστρα ρούχων Απλώστρα ρούχων δίφυλλη, ανοξείδωτη, 18m, με 
πτυσσόμενα πτερύγια, διαστάσεις: 56*130*4m. 

6. 39830000-9  
Καθαριστικό - απολυμαντικό 

υγρό γενικής χρήσης  
1.000 ml 

Καθαριστικό - απολυμαντικό υγρό γενικής χρήσης για όλες 
τις επιφάνειες. Να διατίθεται σε συσκευασία των 1.000 ml. 
Να καθαρίζει, να απολυμαίνει και να προστατεύει από τα 
μικρόβια. Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες/προδιαγραφές 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να φέρει οδηγίες χρήσης και 
οδηγίες ασφαλείας. Να διαθέτει Άδεια κυκλοφορίας από 
τον Ε.Ο.Φ., αναφορικά με τις απολυμαντικές του ιδιότητες 
[για το εν λόγω είδος υφίσταται και η υποχρέωση 
προσκόμισης Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας (Safety Data 
Sheet)]. 

7. 39830000-9  
Απορρυπαντικό υγρό 

επαγγελματικού πλυντηρίου 
πιάτων  

Απορρυπαντικό υγρό επαγγελματικού πλυντηρίου πιάτων, 
σε συσκευασία 13 ltr. Να απομακρύνει ρύπους, λίπη και 
οσμές. Να έχει ειδική σύνθεση ώστε να βοηθά τον 
καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής (τσάι, λίπη, καφέ, αυγό 
κ.λπ.). Να είναι χαμηλού αφρισμού και να διαλύεται 
εύκολα [για το εν λόγω είδος υφίσταται η υποχρέωση 
προσκόμισης Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας (Safety Data 
Sheet)]. 

8. 39830000-9  
Απορρυπαντικό πλυντηρίου 

ρούχων  
(υγρό) 

Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων (υγρό) σε συσκευασία 
3 ltr. Να αφαιρεί λεκέδες και να αφήνει ευχάριστο άρωμα 
στα ρούχα. Κατάλληλο για όλους τους τύπους πλυντηρίων, 
σε κάθε σκληρότητα νερού και για κάθε τύπο υφάσματος 
(λευκά, χρωματιστά, βαμβακερά και συνθετικά). Να 
ξεπλένεται καλά χωρίς να αφήνει υπολείμματα στον 
ιματισμό [για το εν λόγω είδος υφίσταται η υποχρέωση 
προσκόμισης Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας (Safety Data 
Sheet)]. 

9. 39830000-9  
Απορρυπαντικό πλυντηρίου 

ρούχων  
(σε σκόνη) 

Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων (σε σκόνη), με ένζυμα 
και οξυγόνο για αξεπέραστη καθαριότητα, σε συσκευασία 
70 μεζούρες. Κατάλληλο για όλους τους τύπους 
πλυντηρίων, σε κάθε σκληρότητα νερού και για κάθε τύπο 
υφάσματος (λευκά, χρωματιστά, βαμβακερά και 
συνθετικά). Να έχει ομοιόμορφη υφή, χωρίς 
συσσωματώσεις, να διαλύεται εύκολα στο νερό και να μην 
συσσωματώνεται ή επικάθεται κατά τη ροή ύδατος. Να 
έχει ουδέτερη οσμή ή ελαφρά αρωματισμένη που να 
μεταδίδεται στον καθαριζόμενο ιματισμό. Να ξεπλένεται 
καλά χωρίς να αφήνει υπολείμματα στον ιματισμό [για το 
εν λόγω είδος υφίσταται η υποχρέωση προσκόμισης 
Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας (Safety Data Sheet)].  

10. 39830000-9  
Αποφρακτική σκόνη 

σωληνώσεων 

Σκόνη για την απόφραξη και συντήρηση σωλήνων και 
αποχετεύσεων, για χρήση με ζεστό νερό, σε φακελάκι των 
60 gr. Να φέρει οδηγίες χρήσεως και οδηγίες ασφαλείας 
[για το εν λόγω είδος υφίσταται η υποχρέωση 
προσκόμισης Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας (Safety Data 
Sheet)]. 

11. 39224000-8  Αραχνόσκουπα - ξαραχνιάστρα Αραχνόσκουπα - ξαραχνιάστρα Φ18 εκ. με πτυσσόμενο 
κοντάρι 110 - 190 εκατοστά. 

12. 39830000-9  Βαμβάκι  
(σε συσκευασία των 200 gr) 

Βαμβάκι υδρόφιλο λευκό καθαρό σε συσκευασία των 200 
γραμμαρίων, άριστης ποιότητας, απορροφητικό. 
Κατασκευασμένο σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις 
και προδιαγραφές της Ελληνικής Φαρμακοποιίας IV. Να 
πληροί τις οδηγίες/προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

13. 18424000-7  
Γάντια Latex χωρίς πούδρα 

(100τεμ./κουτί) 

Γάντια Latex χωρίς πούδρα. Πεδίο χρήσης: για την 
αντιμετώπιση μικροοργανισμών [να φέρουν πάνω στη 
συσκευασία την ειδική σήμανση (εικονόσημο προστασίας 
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από μικροοργανισμούς)]. Να διαθέτουν Δήλωση 
Συμμόρφωσης CE του κατασκευαστή ή του επίσημου 
εμπορικού οίκου που εισάγει και διαθέτει το είδος στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Να διατίθεται σε συσκευασία των 100 
τεμαχίων ανά κουτί. 

14. 18424000-7  Γάντια κουζίνας  
(ζεύγη) 

Γάντια κουζίνας (σε ζεύγη) γενικής χρήσης πλαστικά σε 
διάφορα χρώματα και μεγέθη. 

15. 18424000-7  Γάντια φούρνου  
(ζεύγη) 

Γάντια φούρνου (σε ζεύγη) 38 εκατοστών. 

16. 39224000-8  
Δαγκάνα επαγγελματικής 

σφουγγαρίστρας 
Δαγκάνα πλαστική για επαγγελματική σφουγγαρίστρα που 
συνδέει το κοντάρι με τη σφουγγαρίστρα.  

17. 39220000-0  
Καλάθι w.c. χωρητικότητας 7 ltr 

(κλειστό με πεντάλ) 

Καλάθι w.c. (κλειστό με πεντάλ) κατασκευασμένο από 
ανθεκτικό υλικό, το οποίο να διαθέτει καπάκι και 
ποδοκίνητο μηχανισμό, για να μην έρχεται σε επαφή με 
τον χρήστη. Χωρητικότητας 7 ltr. 

18. 39220000-0  
Καλάθι απορριμμάτων 

γραφείου 
Καλάθι απορριμμάτων μικρό πλαστικό για γραφείο, 
(ανοιχτό). 

19. 

 
39224000-8  

Καρότσι μεταλλικό (μονό) για 
σφουγγάρισμα 

Καρότσι (μονό) σφουγγαρίσματος με ρόδες και πρέσα για 
ευκολία στη χρήση, προοριζόμενο για κουβά 
χωρητικότητας 30 ltr. 

20. 39830000-9  Κατσαριδοκτόνο 300 ml 

Κατσαριδοκτόνο σε συσκευασία 300 ml.  Να περιλαμβάνει 
οδηγίες ασφαλείας και χρήσης και να είναι κατά 
προτίμηση οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο. Να 
διατίθεται σε εύχρηστη και ασφαλή συσκευασία. Να 
πληροί τις οδηγίες και τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τη χρήση που προορίζεται (εσωτερική χρήση) 
[για το εν λόγω είδος υφίσταται η υποχρέωση 
προσκόμισης Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας (Safety Data 
Sheet)]. 

21. 39224000-8  
Κοντάρι/βάση για παρκετέζες 

μεταλλικές  
 (Νο 1, Νο 2, & Νο 3) 

Κοντάρι/βάση για κόκκινες παρκετέζες μεταλλικές Νο 1, Νο 
2, & Νο 3. 

22 39224000-8  Κοντάρι inox  
(1,2 - 1,3 μέτρα) 

Κοντάρι σκούπας/σφουγγαρίστρας 1,2 - 1,3 μέτρα, βιδωτό, 
ανοξείδωτο με πλαστική τάπα. 

23. 39224000-8  
Κοντάρι επαγγελματικής 

σφουγγαρίστρας 

Κοντάρι αλουμινίου, inox, ραβδωτό, ειδικό για να 
εφαρμόζει στη δαγκάνα της επαγγελματικής 
σφουγγαρίστρας των 400 gr. 

24. 39830000-9  
Κρέμα καθαρισμού γενικής 

χρήσης 500 ml 

Κρέμα καθαρισμού γενικής χρήσης για κεραμικές 
επιφάνειες, όπως μπάνια, πατώματα ή κουζίνες, σε 
συσκευασία 500 ml. Να είναι σύμφωνο με τις 
οδηγίες/προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης [για το εν 
λόγω είδος υφίσταται η υποχρέωση προσκόμισης Δελτίου 
Δεδομένων Ασφάλειας (Safety Data Sheet)]. 

25. 39830000-9   
Κρεμοσάπουνο - αντισηπτικό 

χεριών  
(σε συσκευασία των 4 ltr)  

Κρεμοσάπουνο χεριών με ήπια αντισηπτική δράση και 
γλυκερίνη. Με ισορροπημένο ph, χωρίς φορμαλδεϋδη, 
φιλικό προς το δέρμα, δερματολογικά ελεγμένο και σε 
συσκευασία των 4 ltr. Κατάλληλο για συχνή χρήση, χωρίς 
να προκαλεί ξηροδερμία και ερεθισμούς. Να παρέχει 
προστασία από τους μικροοργανισμούς (μικρόβια) μέσω 
αντισηπτικού παράγοντα. Να είναι σύμφωνο με τις 
οδηγίες/προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης [για το εν 
λόγω είδος υφίσταται η υποχρέωση να κατατεθεί η 
γνωστοποίηση του σκευάσματος στο C.P.N.P. (Cosmetic 
Products Notification Portal) σε εφαρμογή του Κανονισμού 
(ΕΚ) 1223/2009]. 

26. 39830000-9  
Κρεμοσάπουνο - αντισηπτικό 

χεριών με αντλία  
(σε συσκευασία των 500 ml) 

Κρεμοσάπουνο χεριών με ήπια αντισηπτική δράση και 
γλυκερίνη (με αντλία). Με ισορροπημένο ph, χωρίς 
φορμαλδεϋδη, φιλικό προς το δέρμα, δερματολογικά 
ελεγμένο και σε συσκευασία των 500 ml. Κατάλληλο για 
συχνή χρήση, χωρίς να προκαλεί ξηροδερμία και 
ερεθισμούς. Να παρέχει προστασία από τους 
μικροοργανισμούς (μικρόβια) μέσω αντισηπτικού 
παράγοντα. Να είναι σύμφωνο με τις 
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οδηγίες/προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης [για το εν 
λόγω είδος υφίσταται η υποχρέωση να κατατεθεί η 
γνωστοποίηση του σκευάσματος στο C.P.N.P.(Cosmetic 
Products Notification Portal) σε εφαρμογή του Κανονισμού 
(ΕΚ) 1223/2009]. 

27. 39224000-8  Κουβάς σφουγγαρίσματος  
(χωρητικότητας 25 -30 ltr) 

Κουβάς σφουγγαρίσματος επαγγελματικός, πλαστικός, 
χωρητικότητας 25 -30 ltr, να προσαρμόζεται στο μεταλλικό 
καρότσι για σφουγγάρισμα. 

28. 39224000-8  Κουβάς σφουγγαρίσματος  
(χωρητικότητας 15 ltr) 

Κουβάς σφουγγαρίσματος, πλαστικός, χωρητικότητας 15 
ltr. 

29. 39220000-0  
Κουταλάκια/πιρουνάκια ξύλινα 

(σε συσκευασία των 100 
τεμαχίων) 

Κουταλάκια/πιρουνάκια ξύλινα σε συσκευασία των 100 
τεμαχίων. Κατάλληλα για χρήση από παιδιά. 

30. 39220000-0  
Χαρτί αντικολλητικό -

λαδόκολλα   
(σε ρολό των 50 μέτρων)  

Χαρτί αντικολλητικό - λαδόκολλα σε ρολό των 50 μέτρων. 

31. 39220000-0  
Λεκάνη χωρητικότητας  20 ltr 

(μεγάλη) 
Λεκάνη από ανθεκτικό πλαστικό χωρητικότητας 20 ltr 
(μεγάλη). 

32. 39220000-0  
Λεκάνη χωρητικότητας 8 ltr 

(μικρή) Λεκάνη από ανθεκτικό πλαστικό 8 ltr (μικρή). 

33. 39830000-9  Καθαριστικό - λιποδιαλύτης 
(σε συσκευασία των 750 ml) 

Καθαριστικό για καμένα λίπη και λάδια σε φούρνους, 
εστίες ηλεκτρικής κουζίνας και για όλες τις επιφάνειες. Σε 
συσκευασία των 750 ml [για το εν λόγω είδος υφίσταται η 
υποχρέωση προσκόμισης Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας 
(Safety Data Sheet)]. 

34. 39830000-9  Λευκαντικό ρούχων  
(σε συσκευασία των 140 gr) 

Λευκαντικό ρούχων. Να αφαιρεί τους λεκέδες και να 
βοηθά τα ρούχα να μην φθείρονται. Να διατίθεται σε 
συσκευασία των 140 gr [για το εν λόγω είδος υφίσταται η 
υποχρέωση προσκόμισης Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας 
(Safety Data Sheet)]. 

35. 39830000-9  Μαλακτικό ρούχων  
(σε συσκευασία των 2 ltr) 

Συμπυκνωμένο υγρό μαλακτικό ρούχων. Να μαλακώνει και 
να αρωματίζει τα ρούχα με άρωμα που διαρκεί, να βοηθά 
στο εύκολο σιδέρωμα, σε συσκευασία των 2 ltr [για το εν 
λόγω είδος υφίσταται η υποχρέωση προσκόμισης Δελτίου 
Δεδομένων Ασφάλειας (Safety Data Sheet)]. 

36. 39220000-0  
Μανταλάκια ξύλινα  

(σε συσκευασία των 24 
τεμαχίων) 

Μανταλάκια ξύλινα σε συσκευασία των 24 τεμαχίων. Να 
είναι ανθεκτικά και να κρατούν σταθερά τα ρούχα. 

37. 39220000-0  Κάδος απορριμμάτων 
χωρητικότητας 60 ltr (μεγάλος) 

Κάδος απορριμμάτων πλαστικός χωρητικότητας 60 ltr 
(μεγάλος) με καπάκι και να διαθέτει ποδοκίνητο 
μηχανισμό, για να μην έρχεται σε επαφή με τον χρήστη. 

38. 39220000-0  
Κάδος απορριμμάτων 

χωρητικότητας 80 -105 ltr 
(μεγάλος) 

Κάδος απορριμμάτων πλαστικός χωρητικότητας 80 - 105 ltr 
(μεγάλος) με καπάκι και να διαθέτει ποδοκίνητο 
μηχανισμό, για να μην έρχεται σε επαφή με τον χρήστη. 

39. 39220000-0  Μεμβράνη τροφίμων  
(30 μέτρων) 

Μεμβράνη κατάλληλη για κάλυψη τροφίμων σε 
συσκευασία των 30 μέτρων. Να είναι σύμφωνο με τις 
οδηγίες/προδιαγραφές της ευρωπαϊκής ένωσης. 

40. 39220000-0  
Κάδος απορριμμάτων 
χωρητικότητας 12 ltr  
(μεσαίος) με πεντάλ 

Κάδος απορριμμάτων πλαστικός χωρητικότητας 12 ltr 
(μεσαίος) με καπάκι και να διαθέτει ποδοκίνητο μηχανισμό 
(πεντάλ), για να μην έρχεται σε επαφή με τον χρήστη. 

41. 39830000-9  Μωρομάντηλα  
(σε συσκευασία 72 τεμαχίων) 

Υγρά μαντηλάκια υποαλλεργικά, χωρίς οινόπνευμα, με 
ουδέτερο ph. Σε συσκευασία των 72 τεμαχίων. 

42. 39220000-0  Ξύστρα δαπέδου  
(15 cm) 

Ξύστρα δαπέδου με λαβή & μήκος λάμας 15 cm για 
αφαίρεση λεκέδων από το δάπεδο με ειδικό ξυράφι, ώστε 
να μην χαράσσει οποιαδήποτε επιφάνεια δαπέδου. 

43. 39220000-0  Ξύστρα τζαμιών  
(95*40mm) 

Ξύστρα 95*40mm για αφαίρεση λεκέδων από γυαλί με 
ειδικό ξυράφι, ώστε να μην χαράσει οποιαδήποτε 
επιφάνεια. 

44. 39220000-0  
Παγοκύστες  

(σε συσκευασία των 240 
τεμαχίων) 

Πλαστικά σακουλάκια για παγάκια (παγοκύστες) σε 
συσκευασία των 240 τεμαχίων. 

45. 39224000-8  Πανάκια καθαρισμού 
Πανάκια καθαρισμού μικροϊνών 40*30cm (σε συσκευασία 
3 τεμαχίων & σε διάφορα χρώματα). 
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μικροϊνών 

46. 39224000-8  
Παρκετέζα  κόκκινη Νο 2 

(50cm), ανταλλακτικό πανί 
Παρκετέζα  κόκκινη Νο 2 (50cm), ανταλλακτικό πανί. 100% 
βαμβακερή, να μαγνητίζει σκόνες, τρίχες & χνούδια. 

47. 39224000-8  
Παρκετέζα  κόκκινη Νο 3 

(60cm), ανταλλακτικό πανί 
Παρκετέζα  κόκκινη Νο 3 (60cm), ανταλλακτικό πανί. 100% 
βαμβακερή, να μαγνητίζει σκόνες, τρίχες & χνούδια. 

48. 39532000-0) Πατάκι εισόδου  
(45*75 cm) 

Πατάκι εισόδου αντιολισθητικό 45*75 cm. 

49. 39532000-0  Πατάκι εισόδου 
 (60*90 cm) 

Πατάκι εισόδου αντιολισθητικό 60*90 cm. 

50. 39532000-0  Πατάκι εισόδου  
(90*120 cm) 

Πατάκι εισόδου αντιολισθητικό 90*120 cm. 

51. 39830000-9  Πετσέτα τύπου wettex Νο 2 ή 
άλλο ισοδύναμο 

Σπογγοπετσέτα με κορυφαία ποιότητα και σύνθεση από 
βαμβάκι και κυτταρίνη, να είναι ανθεκτική, απαλή με 
υψηλή απορροφητικότητα. Με δυνατότητα επιλογής 
χρωμάτων προκειμένου να μπορεί να διαχωρίζεται η 
χρήση τους για κουζίνα, μπάνιο ή άλλες επιφάνειες. 

52. 39830000-9  Πετσέτα τύπου wettex Νο 4 ή 
άλλο ισοδύναμο 

Σπογγοπετσέτα με κορυφαία ποιότητα και σύνθεση από 
βαμβάκι και κυτταρίνη, να είναι ανθεκτική, απαλή με 
υψηλή απορροφητικότητα. Με δυνατότητα επιλογής 
χρωμάτων προκειμένου να μπορεί να διαχωρίζεται η 
χρήση τους για κουζίνα, μπάνιο ή άλλες επιφάνειες. 

53. 39220000-0  
Πιάτα χάρτινα μιας χρήσης, 
απλά σε συσκευασία των 50 

τεμαχίων, 20 cm (μέτρια) 

Πιάτα χάρτινα μιας χρήσης, απλά σε συσκευασία των 50 
τεμαχίων,  διαμέτρου 20 cm (μέτρια). 

54. 39830000-9  Πιγκάλ (βουρτσάκι w.c.) 
 με βάση  

Πιγκάλ (βουρτσάκι w.c.) με βάση, στρογγυλό, κλειστό, 
πλαστικό. 

55. 39220000-0  
Ποτήρια  χάρτινα Ν. 503 σε 

συσκευασία των 50 τεμαχίων, 
250 ml 

Ποτήρια μιας χρήσεως χάρτινα Ν. 503, σε συσκευασία των 
50 τεμαχίων, 250 ml.  

56. 39224000-8  
Πρέσα σφουγγαρίσματος  

(για κουβά έως και 30 ltr & 
σφουγγαρίστρα έως 400 gr) 

Πρέσα σφουγγαρίσματος επαγγελματική, ιδανική για 
κουβά έως και 30 ltr & σφουγγαρίστρα έως 400 gr. 

57. 19640000-4  
Σακούλες απορριμμάτων 52*75 

συσκευασία 10 τεμαχίων, με 
κορδόνι 

Σακούλες απορριμμάτων 52*75 από ενισχυμένο πλαστικό, 
για μεγαλύτερες αντοχές και με κορδόνι. 

58. 19640000-4  Σακούλες απορριμμάτων 
(80*110, κιλού) 

Σακούλες απορριμμάτων 80*110 από ενισχυμένο πλαστικό 
για μεγαλύτερες αντοχές και με κορδόνι. 

59. 19640000-4  

Σακούλες απορριμμάτων 70*95 
σε συσκευασία των 10 

τεμαχίων (σε ρολό), με κορδόνι 
- άρωμα 

Σακούλες απορριμμάτων 70*95 από ενισχυμένο πλαστικό 
για μεγαλύτερες αντοχές και με κορδόνι - άρωμα. 

60. 19640000-4  
Σακούλες απορριμμάτων 

μικρές 46*56 σε συσκευασία 
των 30 τεμαχίων 

Σακούλες απορριμμάτων 46*56  από ενισχυμένο πλαστικό 
για μεγαλύτερες αντοχές. 

61. 18937100-7  Σακούλες τροφίμων (μεσαίες) 
σε συσκευασία 50 τεμαχίων 

Σακούλες τροφίμων μεσαίου μεγέθους, ειδικές για την 
αποθήκευση προϊόντων, σε συσκευασία των 50 τεμαχίων. 

62. 39220000-0  Σιδερώστρα  
(σπαστή) 

Σιδερώστρα σπαστή. Κατάλληλη για ατμοσίδερο. Ύψος που 
προσαρμόζεται: 74 - 97 cm. Μεγάλη επιφάνεια 
σιδερώματος: 122 x 44 cm, με αντιολισθητική σχάρα. 

63. 39220000-0  Σιδερόπανο 
Σιδερόπανο με λάστιχο για μεγάλη επιφάνεια 
σιδερώματος, Polycotton, με επένδυση αφρολέξ 140 x 50 
cm. 

64. 39224000-8  Σκούπα χόρτου με κοντάρι 
(κονταρόσκουπα) Σκούπα χόρτου με κοντάρι (κονταρόσκουπα), ανθεκτική. 

65. 39224000-8  Σκούπα διπλή  
(χωρίς κοντάρι) 

Σκούπα διπλή (χωρίς κοντάρι) με ανθεκτική βούρτσα. 

66. 39224000-8  
Στίφτης  

(για κουβά χωρητικότητας 15 
ltr) 

Στίφτης πλαστικός για κουβά χωρητικότητας 15 ltr. 

67. 39830000-9  
Συντηρητικό - γυαλιστικό 

πλυντηρίου πιάτων  
(4 ltr) 

Στεγνωτικό, συντηρητικό, γυαλιστικό υγρό για όλα τα 
πλυντήρια πιάτων και για οποιαδήποτε σκληρότητα νερού, 
να στεγνώνει και να δίνει λάμψη. Σε συσκευασία των 4 ltr. 
[για το εν λόγω είδος υφίσταται η υποχρέωση 
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προσκόμισης Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας (Safety Data 
Sheet)]. 

68. 39220000-0  Συσκευή για κρεμοσάπουνο 
χεριών 

Συσκευή για κρεμοσάπουνο χεριών (πλαστική) 7*7*15,5, 
χωρητικότητας 250 ml. 

69. 39220000-0  Συσκευή για χειροπετσέτες «ζικ 
- ζακ» 

Συσκευή για χειροπετσέτες «ζικ - ζακ» (πλαστική), 
χωρητικότητας 600 τεμαχίων, διαστάσεων 
27(υ)*27(π)*11,50(β) cm. Να διαθέτει κλειδαριά και 
σχισμή για να φαίνεται η ποσότητα των χειροπετσετών. 

70. 39830000-9  Σύρμα ανοξείδωτο 
(σε συσκευασία των 40 gr.) 

Σύρμα ανοξείδωτο σε συσκευασία των 40 gr. 

71. 39830000-9  

Σφουγγάρι πιάτων (γίγας) σε 
συσκευασία των 3 τεμαχίων, 

διαστάσεων 14*7*3 cm 
(περίπου) 

Σφουγγάρι γίγας κίτρινο υψηλής ποιότητας δύο όψεων, με 
μία λεία επιφάνεια, αφρώδους υλικού, για απορρόφηση 
υγρών και τρίψιμο ευαίσθητων επιφανειών και την άλλη 
με νάιλον λειαντικό χαλαζία. Σε συσκευασία των 3 
τεμαχίων, διαστάσεων 14*7*3 cm  (περίπου). 

72. 39830000-9  
Σφουγγάρι  με φίμπρα 

 (μεγάλο) 
 

Σφουγγάρι με φίμπρα στη μία όψη, αντιβακτηριδιακό 
(μεγάλο). 

73. 39224000-8  Σφουγγαρίστρα επαγγελματική 
400 gr για καρότσι 

Σφουγγαρίστρα λευκή επαγγελματική 400 gr 
(ανταλλακτικό) από βαμβάκι, με εξαιρετική αντοχή στα 
αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδι 
κατά τη χρήση της και να έχει μεγάλη απορροφητικότητα. 
Θα πρέπει να εφαρμόζει απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι 
και τη δαγκάνα που θα επιλεγεί. 

74. 39224000-8  
Σφουγγαρίστρα τύπου wettex ή 
άλλο ισοδύναμο 150 gr (χωρίς 

κοντάρι) 

Σφουγγαρίστρα τύπου wettex ή άλλο ισοδύναμο 150 gr 
(ανταλλακτικό) από βισκόζι, πολυεστέρα και 
πολυπροπυδένιο, με αντοχή στα αλκαλικά και όξινα 
καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδι κατά τη χρήση της και 
να έχει μεγάλη απορροφητικότητα. Θα πρέπει να 
εφαρμόζει απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι και τη 
δαγκάνα που θα επιλεγεί. 

75. 39830000-9  Υγρό καθαρισμού αλάτων 750 
ltr. (με αντλία) 

Υγρό καθαρισμού αλάτων για όλες τις επιφάνειες, σε 
συσκευασία των 750 ml (με αντλία).  Να έχει ισχυρές 
αφαλατικές ιδιότητες, να διαλύει αμέσως τα άλατα, πουρί 
και τα υπολείμματα σαπουνιού. Ειδικότερα να αφαιρεί 
άλατα ασβεστίου και σκουριά από βρύσες, ανοξείδωτα, 
πλακάκια, είδη υγιεινής κ.λπ. Να είναι σύμφωνο με τις 
οδηγίες/προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης [για το εν 
λόγω είδος υφίσταται η υποχρέωση προσκόμισης Δελτίου 
Δεδομένων Ασφάλειας (Safety Data Sheet)]. 

76. 39830000-9  Υγρό καθαρισμού πατώματος  
(σε συσκευασία 1 ltr) 

Υγρό καθαρισμού πατώματος συμπυκνωμένο - 
παχύρευστο, αποτελεσματικό, ουδέτερο καθαριστικό για 
το πάτωμα, σε συσκευασία 1 ltr. Για καθαρισμό και εύκολο 
στέγνωμα. Κατάλληλο για καθημερινή χρήση, χωρίς 
ξέβγαλμα. Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες/προδιαγραφές 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να φέρει οδηγίες χρήσεως και 
οδηγίες ασφαλείας [για το εν λόγω είδος υφίσταται η 
υποχρέωση προσκόμισης Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας 
(Safety Data Sheet)]. 

77. 39830000-9  Υγρό καθαρισμού πιάτων  
(σε συσκευασία των 750 ml) 

Υγρό πιάτων συμπυκνωμένο - παχύρευστο σε συσκευασία 
των 750 ml. Ιδανικό για όλες τις απαιτήσεις πλυσίματος, να 
αφαιρεί αποτελεσματικά όλα τα υπολείμματα. Να έχει 
ειδική σύνθεση ώστε να βοηθά τον καθαρισμό των ρύπων 
κάθε μορφής (τσάι, λίπη, καφέ, αυγό κ.λπ.). Να ξεπλένεται 
εύκολα χωρίς να αφήνει τοξικά υπολείμματα. Να μην 
αφήνει κηλίδες μετά το τελικό ξέπλυμα και στέγνωμα των 
πιάτων. Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες/προδιαγραφές 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης [για το εν λόγω είδος υφίσταται η 
υποχρέωση προσκόμισης Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας 
(Safety Data Sheet)]. 

78. 39830000-9  
Υγρό καθαρισμού τζαμιών  

με αντλία  
(σε συσκευασία των 750 ml) 

Υγρό καθαρισμού τζαμιών σε συσκευασία των 750 ml. (με 
αντλία). Να διαθέτει ειδική σύνθεση για να βοηθά τον 
καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το 
σκούπισμα και το στέγνωμα. Να είναι σύμφωνο με τις 
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οδηγίες/προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης [για το εν 
λόγω είδος υφίσταται η υποχρέωση προσκόμισης Δελτίου 
Δεδομένων Ασφάλειας (Safety Data Sheet)]. 

79. 39830000-9  Υγρό καθαρισμού τζαμιών 
(ανταλλακτικό) 750 ml 

Υγρό καθαρισμού τζαμιών (ανταλλακτικό) σε συσκευασία 
των 750ml. Να διαθέτει ειδική σύνθεση για να βοηθά τον 
καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα, μετά το 
σκούπισμα και το στέγνωμα. Να είναι σύμφωνο με τις 
οδηγίες/προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης [για το εν 
λόγω είδος υφίσταται η υποχρέωση προσκόμισης Δελτίου 
Δεδομένων Ασφάλειας (Safety Data Sheet)]. 

80. 39830000-9  Υγρό τουαλέτας «παπί»  
(σε συσκευασία των 750 ml) 

Υγρό καθαριστικό τουαλέτας «παπί», αρωματικό, σε 
συσκευασία των 750 ml. [για το εν λόγω είδος υφίσταται η 
υποχρέωση προσκόμισης Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας 
(Safety Data Sheet)]. 

81. 39224000-8  Φαράσι (με κοντάρι) 
Φαράσι από ανθεκτικό υλικό για εύκολη αποκομιδή 
απορριμμάτων (με κοντάρι). 

82. 39220000-0  Φιαλίδιο βουτανίου 190 
γραμμαρίων 

Φιαλίδιο βουτανίου 190 γραμμαρίων. Να διαθέτει βαλβίδα 
ασφαλείας, όπου σε περίπτωση αποσύνδεσης της φιάλης η 
ροή του γκαζιού να διακόπτεται. Ιδανικό για χρήση σε 
καμινέτα, λάμπες και φλόγιστρα. 

83. 33760000-5  

Χαρτί κουζίνας επαγγελματικό 
1.000 gr  

(σε συσκευασία των 6 
τεμαχίων) 

Χαρτί κουζίνας (ρολό), επαγγελματικό, των 1.000 gr, 
δίφυλλο, διπλά ενισχυμένο, με διάτρηση, από λευκασμένο 
χημικό πολτό, με μεγάλη απορροφητικότητα, που δεν 
αφήνει χνούδι και είναι ανθεκτικό, για πολλές χρήσεις. Να 
είναι απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος και τα 
απορρυπαντικά (σε συσκευασία των 6 τεμαχίων). 

84. 33760000-5  
Χαρτί υγείας 150 gr  

(σε  συσκευασία των 8 
τεμαχίων) 

Χαρτί υγείας 150 γραμμαρίων, δίφυλλο, από καθαρή 
κυτταρίνη, υδροδιαλυτό (σε συσκευασία των 8 τεμαχίων). 

85. 33760000-5  
Χαρτί υγείας επαγγελματικό 

500 gr  
(σε  συσκευασία 12 τεμαχίων) 

Χαρτί υγείας, επαγγελματικό, των 500 gr. δίφυλλο, από 
καθαρή κυτταρίνη, υδροδιαλυτό (σε συσκευασία των 12 
τεμαχίων). 

86. 33760000-5  
Χαρτιά χεριών («ζικ – ζακ») σε 
συσκευασία των 4.000 φύλλων 

(χειροπετσέτα) 

Χειροπετσέτες «ζικ – ζακ» λευκές επαγγελματικού τύπου. 
Θα πρέπει να είναι μαλακές και απορροφητικές, δίφυλλες, 
από καθαρή χαρτομάζα, βάρους 355gr (+-5%), με διάσταση 
συσκευασίας: 25*11cm (σε συσκευασία των 4.000 
φύλλων). 

87. 33760000-5  Χαρτομάντιλα αυτοκινήτου 
(κουτί) 

Χαρτομάντιλα δίφυλλα αυτοκινήτου (σε κουτί των 100 
τεμαχίων). Απαλά, σε πρακτική συσκευασία και για 
καθημερινή χρήση. 

88. 33760000-5  
Χαρτοπετσέτες 33*33cm  
(σε συσκευασία των 100 

τεμαχίων) 
Χαρτοπετσέτες 33*33, σε συσκευασία των 100 τεμαχίων. 

89. 33760000-5  

Χαρτοπετσέτες επαγγελματικές 
28*28cm  

(σε συσκευασία των 750 
τεμαχίων) 

Χαρτοπετσέτες επαγγελματικές, 28*28 cm μαλακές, 
μονόφυλλες, σε συσκευασία των 750 τεμαχίων. 

90. 39830000-9  

Καθαριστικό λευκαντικό (τύπου 
χλωρίνη Klinex ή άλλο 

ισοδύναμο)  
[σε συσκευασία των 1.250 ml] 

Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου (τύπου χλωρίνη Klinex ή 
άλλο ισοδύναμο), παχύρευστο, κατάλληλο για γενικό 
καθαρισμό, λεύκανση και απολύμανση. Να περιέχει ως 
δραστικό συστατικό υποχλωριώδες νάτριο σε συγκέντρωση 
τουλάχιστον 3,5 % - 5 %. Σε συσκευασία των 1.250 ml, η 
οποία προστατεύει το διάλυμα από την έκθεση στο φως. 
Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες/προδιαγραφές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επάνω στη συσκευασία θα πρέπει να 
αναγράφονται οδηγίες χρήσεως, ασφάλειας καθώς και 
οδηγίες αραίωσης. Να διαθέτει Άδεια κυκλοφορίας από 
τον Ε.Ο.Φ., αναφορικά με τις απολυμαντικές του ιδιότητες 
[για το εν λόγω είδος υφίσταται και η υποχρέωση 
προσκόμισης Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας (Safety Data 
Sheet)]. 

 
*Για τα είδη που δεν αναφέρονται αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές ισχύουν αυτές που απορρέουν από τις σχετικές  
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κείμενες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
 
ΤΜΗΜΑ 5 - Σάκοι απορριμμάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος [Κ.Α. 35.6634.0001, 
20.6634.0001 & 35.6635.0001]  
 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. 19640000-4 
Σάκοι αποβλήτων και 
απορριμμάτων από  πολυαιθυλένιο 

Οι σάκοι θα είναι από αναγεννημένο πολυαιθυλένιο 
και θα έχουν διαστάσεις (0,75 x 1,00 εκατοστών) το 
βάρος τους θα είναι τέτοιο ώστε να αναλογούν 10 - 12 
σάκοι ανά κιλό (περίπου). 
Το χρώμα τους θα είναι πράσινο (σκούρο) και θα 
έχουν, τουλάχιστον από τη μια πλευρά, τυπωμένο το 
λογότυπο: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (με μαύρα έντονα 
γράμματα).  

2. 19640000-4 
Σάκοι αποβλήτων και 
απορριμμάτων από  πολυαιθυλένιο 

Οι σάκοι θα είναι από αναγεννημένο πολυαιθυλένιο 
και θα έχουν διαστάσεις (0,60 x 0,80 εκατοστών) το 
βάρος τους θα είναι τέτοιο ώστε να αναλογούν 14 - 16  
σάκοι ανά κιλό (περίπου). 
Το χρώμα τους θα είναι πράσινο (ανοικτό) και θα 
έχουν, τουλάχιστον από τη μια πλευρά, τυπωμένο το 
λογότυπο: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (με μαύρα έντονα  
γράμματα).  

3. 18937000-6 
Σάκοι συσκευασίας τύπου 
«Big - bag» 

Σάκοι συσκευασίας  τύπου «Big - bag», διατάσεων  
90*90*90 εκατοστών από πολυπροπυλένιο με βάρος 
(όχι λιγότερο) από 800 γραμμάρια ανά τεμάχιο. 
Στο κάτω μέρος ο κάθε σάκος θα είναι κλειστός ενώ 
στο επάνω μέρος θα είναι ανοικτός και σε κάθε γωνία 
(στην ανοιχτή πλευρά) θα φέρει ιμάντα στήριξης 
ωφέλιμου ύψους 25 εκατοστών (κατά προσέγγιση). Οι 
τέσσερεις [4] ιμάντες, θα χρησιμοποιούνται για την 
μεταφορά τους. Επιπρόσθετα, στην μία κάθετη ακμή 
και κοντά στην κλειστή βάση, θα φέρει ένα επιπλέον 
ιμάντα στήριξης ωφέλιμου ύψους 25 εκατοστών 
(κατά προσέγγιση). 

**Οι σάκοι θα είναι απαραιτήτως συσκευασμένοι κατά την παράδοση σε «ευρωπαλέτες»  διαστάσεων: 1m x 1m.  
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Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  
ΤΜΗΜΑ 4 - Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου: «ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.»  
[Κ.Α. 15.6634.0001] 
 

[Α] ΕΙΔΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 % 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΑΞΙΑ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 
1. Αλουμινόχαρτο (30 μέτρων) 39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 2,95 295,00 

2. 
Ανταλλακτικά πανάκια 
ξεσκονίσματος (κουτί 10 τεμαχίων) 39224000-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 59 

 
2,70 

 
159,30 

3. Νερό απιονισμένο 
(σε συσκευασία 4 λίτρων) 39830000-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 8 1,15 9,20 

4. Απλώστρα (δίφυλλη) 39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 17,00 68,00 

5. 
Απορρυπαντικό επαγγελματικού 
πλυντηρίου πιάτων  
(υγρό σε συσκευασία 13 λίτρων) 

39830000-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 46 18,00 828,00 

6. 
Απορρυπαντικό πλυντηρίου 
ρούχων  
(υγρό σε συσκευασία 3 λίτρων) 

39830000-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 26 3,00 78,00 

7. 
Απορρυπαντικό πλυντηρίου 
ρούχων (σε σκόνη 70 μεζούρες) 

39830000-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 66 7,50 495,00 

8. Αποφρακτική σκόνη σωληνώσεων 
(60 γραμμαρίων) 39830000-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 36 0,60 21,60 

9. Αραχνόσκουπα - Ξαραχνιάστρα 39224000-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 7 3,60 25,20 
10. Γάντια χεριών κουζίνας 18424000-7 ΖΕΥΓΟΣ 42 0,75 31,50 

11. Γάντια φούρνου 
(μήκους 38 εκατοστών) 18424000-7 ΖΕΥΓΟΣ 10 4,60 46,00 

12. 
Δαγκάνα επαγγελματικής 
σφουγγαρίστρας 

39224000-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 34 1,50 51,00 

13. Καλάθι w.c κλειστό με πεντάλ 
(χωρητικότητας 7 λίτρων) 39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 9 8,50 76,50 

14. Καλάθι απορριμμάτων γραφείου 39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 8 1,50 12,00 

15. 
Καρότσι μεταλλικό για 
σφουγγάρισμα (μονό) 

39224000-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 14 75,00 1.050,00 

16. Κατσαριδοκτόνο (σε συσκευασία 
των 300 ml) 39830000-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 25 2,30 57,50 

17. 
Κοντάρι/βάση για παρκετέζες 
κόκκινες Νο 1, Νο 2 & Νο 3 

39224000-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 13 0,75 9,75 

18. Κοντάρι inox 1,2 - 1,3 μ. 39224000-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 39 1,35 52,65 

19. 
Κοντάρι επαγγελματικής 
σφουγγαρίστρας 

39224000-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 36 2,85 102,60 

20. Κρέμα γενικής χρήσης  
(σε συσκευασία των 500 ml) 39830000-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 89 0,95 84,55 

21. Κουβάς σφουγγαρίσματος 
(χωρητικότητας 25 - 30 λίτρων) 39224000-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 12 6,00 72,00 

22. Κουβάς σφουγγαρίσματος 
(χωρητικότητας 15 λίτρων) 39224000-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 1,95 19,50 

23. 
Κουταλάκια/πιρουνάκια μιας 
χρήσης  
(σε συσκευασία των 100 τεμαχίων) 

39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 6 6,00 36,00 

24. Χαρτί αντικολλητικό  
(λαδόκολλα, 50 μέτρων) 39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 73 4,00 292,00 

25. Λεκάνη  
χωρητικότητας 20 λίτρων (μεγάλη) 39224000-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 6 3,25 19,50 

26. Λεκάνη  
χωρητικότητας 8 λίτρων (μικρή)   

39224000-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 7 1,48 10,36 

27. Καθαριστικό - λιποδιαλύτης  
(σε συσκευασία 750 ml) 

39830000-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 31 1,70 52,70 

28. Λευκαντικό ρούχων 
(σε συσκευασία των 140 γραμμαρίων) 39830000-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 280 0,60 168,00 
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29. Μαλακτικό ρούχων  
(σε συσκευασία 2 λίτρων) 39830000-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 83 1,52 126,16 

30. Μανταλάκια ξύλινα  
(σε συσκευασία 24 τεμαχίων) 39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 13 1,25 16,25 

31. Κάδος απορριμμάτων  
(μεγάλος) χωρητικότητας 60 λίτρων  

39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 12 18,00 216,00 

32. 
Κάδος απορριμμάτων  
(μεγάλος) χωρητικότητας 80 - 105 
λίτρων 

39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 7 55,10 385,70 

33. Μεμβράνη τροφίμων  
(30 μέτρων)  39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 72 1,05 75,60 

34. 
Κάδος απορριμμάτων  
(μεσαίος) χωρητικότητας 12 λίτρων με 
πεντάλ 

39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 8 6,25 50,00 

35. Μωρομάντηλα 
(σε συσκευασία των 72 τεμαχίων) 39830000-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 690 0,95 655,50 

36. Ξύστρα δαπέδου  
(15 cm) 

39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 9 0,73 6,57 

37. Ξύστρα τζαμιών  
(95*40mm) 

39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 12 0,73 8,76 

38. Παγοκύστες  
(σε συσκευασία 240 τεμαχίων)  

39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 11 0,95 10,45 

39. Πανάκια καθαρισμού μικροϊνών 39224000-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 41 3,24 132,84 

40. Παρκετέζα  κόκκινη  
Νο 2 (50cm), ανταλλακτικό πανί 39224000-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 7 5,50 38,50 

41. Παρκετέζα  κόκκινη  
Νο 3 (60cm), ανταλλακτικό πανί 

39224000-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 14 7,50 105,00 

42. Πατάκι εισόδου 45*75 cm 39532000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 9 8,75 78,75 
43. Πατάκι εισόδου 60*90 cm 39532000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 8 11,20 89,60 
44. Πατάκι εισόδου 90*120 cm 39532000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 18,95 75,80 

45. Πετσέτα τύπου wettex Νο 2 ή άλλο 
ισοδύναμο 39830000-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 400 0,55 220,00 

46. Πετσέτα τύπου wettex Νο 4 ή άλλο 
ισοδύναμο 39830000-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 315 0,85 267,75 

47. 
Πιάτα χάρτινα 20 cm  
(μέτρια & σε συσκευασία 50 
τεμαχίων) 

39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 52 3,50 182,00 

48. Πιγκάλ  
(βουρτσάκι w.c. με βάση) 39830000-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 19 2,75 52,25 

49. Ποτήρια χάρτινα Ν. 503, 250 ml. 
(σε συσκευασία 50 τεμαχίων) 39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 36 2,50 90,00 

50. 
Πρέσα σφουγγαρίσματος  
(για κουβά έως και 30 ltr & 
σφουγγαρίστρα έως 400 gr) 

39224000-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 15 31,00 465,00 

51. 
Σακούλες απορριμμάτων 
(52*75, με κορδόνι & σε συσκευασία 
10 τεμαχίων) 

19640000-4 ΤΕΜΑΧΙΟ 395 0,75 296,25 

52. Σακούλες απορριμμάτων  
80*110 (κιλού) 19640000-4 ΚΙΛΟ 399 2,00 798,00 

53. 
Σακούλες απορριμμάτων  
70*95, σε ρολό με κορδόνι & σε 
συσκευασία 10 τεμαχίων) 

19640000-4 ΤΕΜΑΧΙΟ 1.255 1,40 1.757,00 

54. 
Σακούλες απορριμμάτων  
(46*56 μικρές & σε συσκευασία 30 
τεμαχίων)  

19640000-4 ΤΕΜΑΧΙΟ 1.480 0,65 962,00 

55. 
Σακούλες τροφίμων  
(μεσαίες & σε συσκευασία 50 
τεμαχίων) 

18937100-7 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 0,95 95,00 

56. Σιδερώστρα  
(σπαστή) 39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 40,00 200,00 

57. Σιδερόπανο 39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 14 6,00 84,00 

58. Σκούπα χόρτου  
(κονταρόσκουπα με κοντάρι) 39224000-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 13 6,20 80,60 

59. Σκούπα  
(διπλή χωρίς κοντάρι) 

39224000-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 45 1,25 56,25 

60. Στίφτης κουβά  39224000-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 13 0,95 12,35 
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(χωρητικότητας 15 λίτρων) 

61. 
Συντηρητικό - γυαλιστικό 
πλυντηρίου πιάτων  
(σε συσκευασία 4 λίτρων) 

39830000-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 67 5,50 368,50 

62. 
Συσκευή για κρεμοσάπουνο 
χεριών 

39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 13 7,20 93,60 

63. Συσκευή για χειροπετσέτες «ζικ – 
ζακ» 

39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 14 15,50 217,00 

64. Σύρμα ανοξείδωτο  
(40 gr) 39830000-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 130 0,65 84,50 

65. 

Σφουγγάρι πιάτων (γίγας)  
σε συσκευασία 3 τεμαχίων, 
διαστάσεων 14*7*3 εκατοστών 
(περίπου) 

39830000-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 320 0,60 192,00 

66. Σφουγγάρι   
(με φίμπρα μεγάλο) 

39830000-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 74 0,20 14,80 

67. 
Σφουγγαρίστρα  
(επαγγελματική νημάτινη λευκή, 400 
γραμμαρίων για καρότσι) 

39224000-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 78 2,45 191,10 

68. 
Σφουγγαρίστρα τύπου wettex ή 
άλλο ισοδύναμο  
(150 γραμμαρίων χωρίς κοντάρι) 

39224000-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 86 1,45 124,70 

69. Υγρό καθαρισμού αλάτων  
(σε συσκευασία 750 ml με αντλία) 39830000-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 18 1,65 29,70 

70. Υγρό καθαρισμού πατώματος 
(σε συσκευασία 1 λίτρου) 39830000-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 782 0,95 742,90 

71. Υγρό καθαρισμού πιάτων  
(σε συσκευασία 750 ml) 39830000-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 490 0,95 465,50 

72. Υγρό καθαρισμού τζαμιών  
(σε συσκευασία 750 ml με αντλία) 39830000-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 90 1,45 130,50 

73. Υγρό καθαρισμού τζαμιών 
(ανταλλακτικό 750 ml) 39830000-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 57 1,15 65,55 

74. Υγρό καθαρισμού τουαλέτας 
(«παπί» σε συσκευασία 750 ml) 39830000-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 380 0,95 361,00 

75. Φαράσι  
(με κοντάρι) 

39224000-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 18 2,25 40,50 

76. Φιαλίδιο βουτανίου  
(190 gr.) 

39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,20 60,00 

77. Χαρτί κουζίνας επαγγελματικό  
(σε συσκευασία 6 τεμαχίων, 1.000 gr) 33760000-5 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΩΝ ΕΞΙ [6] 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

307 13,02 3.997,14 

78. Χαρτί υγείας 150 gr.  
(σε συσκευασία 8 τεμαχίων) 33760000-5 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΩΝ ΟΚΤΩ 

[8] 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

559 3,50 1.956,50 

79. 
Χαρτί υγείας επαγγελματικό 
 (σε συσκευασία 12 τεμαχίων 500gr) 

33760000-5 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΩΝ 

ΔΩΔΕΚΑ 
[12] 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

36 15,60 561,60 

80. 
Χαρτί χεριών  
(χειροπετσέτα «ζικ -ζακ», σε 
συσκευασία 4.000 φύλλων) 

33760000-5 ΤΕΜΑΧΙΟ 279 20,00 5.580,00 

81. Χαρτομάντιλα αυτοκινήτου  
(κουτί) 33760000-5 ΚΥΤΙΟ 660 0,95 627,00 

82. Χαρτοπετσέτες  
(σε συσκευασία των 100 τεμαχίων) 33760000-5 ΤΕΜΑΧΙΟ 425 0,95 403,75 

83. 
Χαρτοπετσέτες επαγγελματικές  
(σε συσκευασία 750 τεμαχίων, 
διαστάσεων 28*28) 

33760000-5 ΤΕΜΑΧΙΟ 90 2,75 247,50 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 28.468,68 
Φ.Π.Α. 24% 6.832,48 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 35.301,16 
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[Β] ΕΙΔΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 13 % 

 
 
[Γ] ΕΙΔΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 6 % 

 
 

 
ΤΜΗΜΑ 5 – Σάκοι απορριμμάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος [Κ.Α. 35.6634.0001, 
20.6634.0001 & 35.6635.0001] 
 
[Α1]  Κ.Α. 35.6634.0001 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» 

 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  CPV ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

1. 
Σάκος χρώματος πράσινο σκούρο 
διαστάσεων 0,75 x 1,00  

19640000-4 ΚΙΛΟ 
7.096 1,45 10.289,20 

2. 
Σάκος χρώματος πράσινο ανοικτό 
διαστάσεων 0,60 x 0,80 

1.770 1,45 2.566,50 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 12.855,70 
Φ.Π.Α. 24% 3.085,37 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 15.941,07 
 
 
 
 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΑΞΙΑ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

1. Βαμβάκι υδρόφιλο  
(σε συσκευασία 200 gr.) 

 
39830000-9 

 
ΤΕΜΑΧΙΟ 36 1,60 57,60 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 57,60 
Φ.Π.Α. 13% 7,49 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 65,09 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΑΞΙΑ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

1. Αλκοολούχος λοσιόν  
 

39830000-9 
 

ΤΕΜΑΧΙΟ 434 1,80 781,20 

2. 

Καθαριστικό - απολυμαντικό υγρό 
γενικής χρήσης  
(για όλες τις επιφάνειες & σε 
συσκευασία των 1.000 ml) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 151 3,00 453,00 

3. Γάντια χεριών Latex χωρίς πούδρα 
(100 τεμάχια ανά κουτί)  18424000-7 ΖΕΥΓΟΣ 785 7,00 5.495,00 

4. 
Κρεμοσάπουνο - αντισηπτικό  
(σε συσκευασία των τεσσάρων [4] 
λίτρων) 

39830000-9 
 

ΤΕΜΑΧΙΟ 174 3,50 609,00 

5. 
Κρεμοσάπουνο - αντισηπτικό  
(σε συσκευασία των  500 ml (με 
αντλία) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 39 1,50 58,50 

6. 
Καθαριστικό λευκαντικό (χλωρίνη  
τύπου Klinex ή άλλο ισοδύναμο) σε 
συσκευασία των 1.250 ml 

ΤΕΜΑΧΙΟ 533 1,20 639,60 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 8.036,30 
Φ.Π.Α. 6% 482,18 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.518,48 

ΤΜΗΜΑ 4 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ [ A + Β + Γ] 36.562,58 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ Φ.Π.Α. [ A + Β + Γ] 7.322,15 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ              [ A +  Β + Γ] 43.884,73 
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[Α3] K.A. 35.6635.0001 «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας» 

 
Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΑΞΙΑ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

1. 
Σάκος συσκευασίας τύπου «Big 
- Bag» 

18937000-6 TEMAXIO 1.429 3,10 4.429,90 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 4.429,90 
Φ.Π.Α. 24% 1.063,18 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.493,08 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Α2] K.A. 20.6634.0001 «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων» 

 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΑΞΙΑ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

1.  Σάκος χρώματος πράσινο σκούρο 
διαστάσεων 0,75 x 1,00 

19640000-4 ΚΙΛΟ 
20.500 1,45 29.725,00 

2.  Σάκος χρώματος πράσινο ανοικτό 
διαστάσεων 0,60 x 0,80 7.200 1,45 10.440,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 40.165,00 
Φ.Π.Α. 24% 9.639,60 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 49.804,60 

ΤΜΗΜΑ 5 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  [A1  + Α2 + Α3 ] 57.450,60 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ Φ.Π.Α.  [A1  + Α2 + Α3 ] 13.788,15 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                [A1  + Α2 + Α3 ] 71.238,75 
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Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Ο Σ  Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  
 

ΤΜΗΜΑ / Κ.Α. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ  

(σε ευρώ) 
Φ.Π.Α.  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 
 (σε ευρώ)  

ΤΜΗΜΑ 4  
15.6634.0001 36.562,58 7.322,15 43.884,73 

ΤΜΗΜΑ 5 
20.6634.0001  
35.6634.0001 
35.6635.0001  

57.450,60 13.788,15 71.238,75 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 94.013,18 21.110,30 115.123,48 
 

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου                                     
Γενική Γραμματέα 
Αντιδήμαρχο Οικονομικών  
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής, Περιβάλλοντος & Δημοτικής Συγκοινωνίας 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος 
ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο. 
Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού 

 
 

 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 

ΕΛΕΓΘΗΚΕ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ  
 
 

   ΣΤΕΦΑΝΟΣ  ΠΡΟΒΙΔΑΣ                                                  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΤΖΕΣ 
  

                                                          Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
                                                           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

                                                     

 

 
 

                                                                    ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
 
       
Εσωτερική Διανομή: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ  
 
ΤΜΗΜΑ 4 - Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου: «ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.» [Κ. 
Α. 15.6634.0001] 
 

[Α] ΕΙΔΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 % 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΑΞΙΑ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 
1. Αλουμινόχαρτο (30 μέτρων) 39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 100   

2. Ανταλλακτικά πανάκια 
ξεσκονίσματος (κουτί 10 τεμαχίων) 

39224000-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 59  
 

 
 

3. Νερό απιονισμένο 
(σε συσκευασία 4 λίτρων) 39830000-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 8   

4. Απλώστρα (δίφυλλη) 39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 4   

5. 
Απορρυπαντικό επαγγελματικού 
πλυντηρίου πιάτων  
(υγρό σε συσκευασία 13 λίτρων) 

39830000-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 46   

6. 
Απορρυπαντικό πλυντηρίου 
ρούχων  
(υγρό σε συσκευασία 3 λίτρων) 

39830000-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 26   

7. 
Απορρυπαντικό πλυντηρίου 
ρούχων (σε σκόνη 70 μεζούρες) 

39830000-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 66   

8. Αποφρακτική σκόνη σωληνώσεων 
(60 γραμμαρίων) 39830000-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 36   

9. Αραχνόσκουπα - Ξαραχνιάστρα 39224000-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 7   
10. Γάντια χεριών κουζίνας 18424000-7 ΖΕΥΓΟΣ 42   

11. Γάντια φούρνου 
(μήκους 38 εκατοστών) 18424000-7 ΖΕΥΓΟΣ 10   

12. 
Δαγκάνα επαγγελματικής 
σφουγγαρίστρας 

39224000-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 34   

13. Καλάθι w.c κλειστό με πεντάλ 
(χωρητικότητας 7 λίτρων) 39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 9   

14. Καλάθι απορριμμάτων γραφείου 39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 8   

15. 
Καρότσι μεταλλικό για 
σφουγγάρισμα (μονό) 

39224000-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 14   

16. Κατσαριδοκτόνο (σε συσκευασία 
των 300 ml) 39830000-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 25   

17. 
Κοντάρι/βάση για παρκετέζες 
κόκκινες Νο 1, Νο 2 & Νο 3 

39224000-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 13   

18. Κοντάρι inox 1,2 - 1,3 μ. 39224000-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 39   

19. 
Κοντάρι επαγγελματικής 
σφουγγαρίστρας 39224000-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 36   

20. Κρέμα γενικής χρήσης  
(σε συσκευασία των 500 ml) 39830000-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 89   

21. Κουβάς σφουγγαρίσματος 
(χωρητικότητας 25 - 30 λίτρων) 39224000-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 12   

22. Κουβάς σφουγγαρίσματος 
(χωρητικότητας 15 λίτρων) 39224000-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 10   

23. 
Κουταλάκια/πιρουνάκια μιας 
χρήσης  
(σε συσκευασία των 100 τεμαχίων) 

39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 6   

24. Χαρτί αντικολλητικό  
(λαδόκολλα, 50 μέτρων) 39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 73   

25. Λεκάνη  
χωρητικότητας 20 λίτρων (μεγάλη) 39224000-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 6   

26. Λεκάνη  
χωρητικότητας 8 λίτρων (μικρή)   

39224000-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 7   

27. Καθαριστικό - λιποδιαλύτης  
(σε συσκευασία 750 ml) 

39830000-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 31   

28. Λευκαντικό ρούχων 39830000-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 280   



29 | Σ ε λ ί δ α  
 

(σε συσκευασία των 140 γραμμαρίων) 

29. Μαλακτικό ρούχων  
(σε συσκευασία 2 λίτρων) 39830000-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 83   

30. Μανταλάκια ξύλινα  
(σε συσκευασία 24 τεμαχίων) 39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 13   

31. Κάδος απορριμμάτων  
(μεγάλος) χωρητικότητας 60 λίτρων  

39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 12   

32. 
Κάδος απορριμμάτων  
(μεγάλος) χωρητικότητας 80 - 105 
λίτρων 

39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 7   

33. Μεμβράνη τροφίμων  
(30 μέτρων)  39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 72   

34. 
Κάδος απορριμμάτων  
(μεσαίος) χωρητικότητας 12 λίτρων με 
πεντάλ 

39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 8   

35. Μωρομάντηλα 
(σε συσκευασία των 72 τεμαχίων) 39830000-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 690   

36. Ξύστρα δαπέδου  
(15 cm) 

39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 9   

37. Ξύστρα τζαμιών  
(95*40mm) 

39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 12   

38. Παγοκύστες  
(σε συσκευασία 240 τεμαχίων)  

39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 11   

39. Πανάκια καθαρισμού μικροϊνών 39224000-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 41   

40. Παρκετέζα  κόκκινη  
Νο 2 (50cm), ανταλλακτικό πανί 39224000-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 7   

41. Παρκετέζα  κόκκινη  
Νο 3 (60cm), ανταλλακτικό πανί 

39224000-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 14   

42. Πατάκι εισόδου 45*75 cm 39532000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 9   
43. Πατάκι εισόδου 60*90 cm 39532000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 8   
44. Πατάκι εισόδου 90*120 cm 39532000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 4   

45. Πετσέτα τύπου wettex Νο 2 ή άλλο 
ισοδύναμο 39830000-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 400   

46. Πετσέτα τύπου wettex Νο 4 ή άλλο 
ισοδύναμο 39830000-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 315   

47. 
Πιάτα χάρτινα 20 cm  
(μέτρια & σε συσκευασία 50 
τεμαχίων) 

39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 52   

48. Πιγκάλ  
(βουρτσάκι w.c. με βάση) 39830000-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 19   

49. Ποτήρια χάρτινα Ν. 503, 250 ml. 
(σε συσκευασία 50 τεμαχίων) 39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 36   

50. 
Πρέσα σφουγγαρίσματος  
(για κουβά έως και 30 ltr & 
σφουγγαρίστρα έως 400 gr) 

39224000-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 15   

51. 
Σακούλες απορριμμάτων 
(52*75, με κορδόνι & σε συσκευασία 
10 τεμαχίων) 

19640000-4 ΤΕΜΑΧΙΟ 395   

52. Σακούλες απορριμμάτων  
80*110 (κιλού) 19640000-4 ΚΙΛΟ 399   

53. 
Σακούλες απορριμμάτων  
70*95, σε ρολό με κορδόνι & σε 
συσκευασία 10 τεμαχίων) 

19640000-4 ΤΕΜΑΧΙΟ 1.255   

54. 
Σακούλες απορριμμάτων  
(46*56 μικρές & σε συσκευασία 30 
τεμαχίων)  

19640000-4 ΤΕΜΑΧΙΟ 1.480   

55. 
Σακούλες τροφίμων  
(μεσαίες & σε συσκευασία 50 
τεμαχίων) 

18937100-7 ΤΕΜΑΧΙΟ 100   

56. Σιδερώστρα  
(σπαστή) 39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

57. Σιδερόπανο 39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 14   

58. Σκούπα χόρτου  
(κονταρόσκουπα με κοντάρι) 39224000-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 13   

59. Σκούπα  
(διπλή χωρίς κοντάρι) 

39224000-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 45   
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60. Στίφτης κουβά  
(χωρητικότητας 15 λίτρων) 39224000-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 13   

61. 
Συντηρητικό - γυαλιστικό 
πλυντηρίου πιάτων  
(σε συσκευασία 4 λίτρων) 

39830000-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 67   

62. Συσκευή για κρεμοσάπουνο 
χεριών 

39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 13   

63. 
Συσκευή για χειροπετσέτες «ζικ – 
ζακ» 

39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 14   

64. Σύρμα ανοξείδωτο  
(40 gr) 39830000-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 130   

65. 

Σφουγγάρι πιάτων (γίγας)  
σε συσκευασία 3 τεμαχίων, 
διαστάσεων 14*7*3 εκατοστών 
(περίπου) 

39830000-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 320   

66. Σφουγγάρι   
(με φίμπρα μεγάλο) 

39830000-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 74   

67. 
Σφουγγαρίστρα  
(επαγγελματική νημάτινη λευκή, 400 
γραμμαρίων για καρότσι) 

39224000-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 78   

68. 
Σφουγγαρίστρα τύπου wettex ή 
άλλο ισοδύναμο  
(150 γραμμαρίων χωρίς κοντάρι) 

39224000-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 86   

69. Υγρό καθαρισμού αλάτων  
(σε συσκευασία 750 ml με αντλία) 39830000-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 18   

70. Υγρό καθαρισμού πατώματος 
(σε συσκευασία 1 λίτρου) 39830000-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 782   

71. Υγρό καθαρισμού πιάτων  
(σε συσκευασία 750 ml) 39830000-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 490   

72. Υγρό καθαρισμού τζαμιών  
(σε συσκευασία 750 ml με αντλία) 39830000-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 90   

73. Υγρό καθαρισμού τζαμιών 
(ανταλλακτικό 750 ml) 39830000-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 57   

74. Υγρό καθαρισμού τουαλέτας 
(«παπί» σε συσκευασία 750 ml) 39830000-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 380   

75. Φαράσι  
(με κοντάρι) 

39224000-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 18   

76. Φιαλίδιο βουτανίου  
(190 gr.) 

39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 50   

77. Χαρτί κουζίνας επαγγελματικό  
(σε συσκευασία 6 τεμαχίων, 1.000 gr) 33760000-5 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΩΝ ΕΞΙ [6] 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

307   

78. Χαρτί υγείας 150 gr.  
(σε συσκευασία 8 τεμαχίων) 33760000-5 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΩΝ ΟΚΤΩ 

[8] 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

559   

79. 
Χαρτί υγείας επαγγελματικό 
 (σε συσκευασία 12 τεμαχίων 500gr) 33760000-5 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΩΝ 

ΔΩΔΕΚΑ 
[12] 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

36   

80. 
Χαρτί χεριών  
(χειροπετσέτα «ζικ -ζακ», σε 
συσκευασία 4.000 φύλλων) 

33760000-5 ΤΕΜΑΧΙΟ 279   

81. Χαρτομάντιλα αυτοκινήτου  
(κουτί) 33760000-5 ΚΥΤΙΟ 660   

82. Χαρτοπετσέτες  
(σε συσκευασία των 100 τεμαχίων) 33760000-5 ΤΕΜΑΧΙΟ 425   

83. 
Χαρτοπετσέτες επαγγελματικές  
(σε συσκευασία 750 τεμαχίων, 
διαστάσεων 28*28) 

33760000-5 ΤΕΜΑΧΙΟ 90   

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  
Φ.Π.Α. 24%  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
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[Β] ΕΙΔΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 13 % 

 
[Γ] ΕΙΔΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 6 % 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

1. 
Βαμβάκι υδρόφιλο (σε συσκευασία 
των 200 gr.) 

 
39830000-9 

 
ΤΕΜΑΧΙΟ 36   

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  
Φ.Π.Α. 13%  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΑΞΙΑ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

1. Αλκοολούχος λοσιόν  
 

39830000-9 
 

ΤΕΜΑΧΙΟ 434   

2. 

Καθαριστικό - απολυμαντικό υγρό 
γενικής χρήσης (για όλες τις 
επιφάνειες), σε συσκευασία των 
1.000 ml 

ΤΕΜΑΧΙΟ 151   

3. 
Γάντια χεριών Latex χωρίς πούδρα 
(100 τεμάχια ανά κουτί) 

18424000-7 ΖΕΥΓΟΣ 785   

4. 
Κρεμοσάπουνο - αντισηπτικό σε 
συσκευασία των τεσσάρων [4] 
λίτρων 

39830000-9 
 

ΤΕΜΑΧΙΟ 174   

5. 
Κρεμοσάπουνο - αντισηπτικό σε 
συσκευασία των  500 ml (με 
αντλία) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 39   

6. 
Καθαριστικό λευκαντικό (χλωρίνη 
τύπου Klinex ή άλλο ισοδύναμο) σε 
συσκευασία των 1.250 ml 

ΤΕΜΑΧΙΟ 533   

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  
Φ.Π.Α. 6%  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΤΜΗΜΑ 4 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ [ A + Β + Γ]  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ Φ.Π.Α. [ A + Β + Γ]  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ              [ A +  Β + Γ]  
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ΤΜΗΜΑ 5 - Σάκοι απορριμμάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος [Κ.Α. 35.6634.0001, 
20.6634.0001 & 35.6635.0001] 
 
[Α1]  Κ.Α. 35.6634.0001 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» 

 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΑΞΙΑ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

1. 
Σάκος χρώματος πράσινο σκούρο 
διαστάσεων 0,75 x 1,00  

19640000-4 ΚΙΛΟ 
7.096   

2. 
Σάκος χρώματος πράσινο ανοικτό 
διαστάσεων 0,60 x 0,80 

1.770   

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  
Φ.Π.Α. 24%  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
 

 
 
 
[Α3] K.A. 35.6635.0001 «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας» 

 
Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  CPV ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΑΞΙΑ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

1. 
Σάκος συσκευασίας τύπου «Big 
- Bag» 

18937000-6 TEMAXIO 1.429,00   

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  
Φ.Π.Α. 24%  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Α2] K.A. 20.6634.0001 «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων» 

 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΑΞΙΑ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

1. 
Σάκος χρώματος πράσινο σκούρο 
διαστάσεων 0,75 x 1,00 

19640000-4 ΚΙΛΟ 
20.500   

2. Σάκος χρώματος πράσινο ανοικτό 
διαστάσεων 0,60 x 0,80 

7.200   

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  
Φ.Π.Α. 24%  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΤΜΗΜΑ 5 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ [A1  + Α2 + Α3 ]  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ Φ.Π.Α.  [A1  + Α2 + Α3 ]  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ               [A1  + Α2 + Α3 ]  
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Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Η  Ε Κ Τ Ι Μ Ω Μ Ε Ν Η  Α Ξ Ι Α  Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ  

 
 

ΤΜΗΜΑ / Κ.Α. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ  

(σε ευρώ) 
Φ.Π.Α.  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 
 (σε ευρώ)  

ΤΜΗΜΑ 4  
15.6634.0001 

   

ΤΜΗΜΑ 5 
20.6634.0001  
35.6634.0001 
35.6635.0001  

   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    
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