
 

 
                                                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
                                                                                       Καταχωριστέο  ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ  

                                                                            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                                                                  Περιζηέρι   01/09/2017 
ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ                                                             Αρ. Πρωη.  η.η. 33623 
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ 
ΣΜΗΜΑ  ΔΙΟΙΚΗΗ 
Πληροθορίες  : κ. Υρσζούλα  Κολοκσθά 
Σατ. Διεύθσνζη :  Πλ. Δημοκραηίας 1    
Περιζηέρι  ,  121 34                                        
Σηλ. :  210 5701044  

FAX  : 210 5701042 
E- mail : dioikitiko@peristeri.gr 
Ιζηοζελίδα : www.peristeri.gr 

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
ΔΙΕΞΑΓΧΓΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Ο Αληηδήκαξρνο Πεξηζηεξίνπ θ. Αιέμηνο Σηαπξνχιηαο έρνληαο ππφςε  : 
1) Τηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», 
2) Tηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη  

ηεο  Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο,        
3) Τηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/10,  ΦΔΚ 112Α/13.7.2010, «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην   δηαδίθηπν 
Πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

4) Τηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4013/2011 «Σχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζηψλ Σπκβάζεσλ θαη 
Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ… » 

5) Τελ απφ 12/12/12 (ΦΔΚ Α΄ 240 Πξάμε Ννκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ θπξψζεθε κε ηνλΝφκν 4111/2013 (ΦΔΚ 
Α΄18) άξζξ. 4 «Αλάδεημε πξνκεζεπηψλ – ρνξεγεηψλ πξνκεζεηψλ ησλ Γήκσλ , ησλ Ιδξπκάησλ & φισλ ησλ 
λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ , ησλ Πεξηθεξεηψλ, ησλ Ιδξπκάησλ& ησλ λνκηθψλ  ηνπο πξνζψπσλ , θαζψο θαη ησλ    
ζπλδέζκσλ ΟΤΑ α’ θαη β’ βαζκνχ» 

6) Τελ ππ’ αξ. 3/26-3-2013 εγθχθιην ηνπ Υπ. Δζσηεξηθψλ «Αλάδεημε πξνκεζεπηψλ-ρνξεγεηψλ  πξνκεζεηψλ ησλ 
Γήκσλ , ησλ ηδξπκάησλ θαη φισλ ησλ λνκηθψλ ηνπο  πξνζψπσλ , θαζψο θαη   ησλ ζπλδέζκσλ ΟΤΑ α’ θαη β΄ 
βαζκνχ» 

7) Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Υπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 
Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Φ.Δ.Κ. 147 Α΄/2016), 

8) Τν ππ’ αξηζ. 80/2016 πδ «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο (Α’ 145) 
9) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 , παξάγξαθν  5, ηεο Υ.Α. 11389/1993 (ΦΔΚ  Β'185 ) «"Δληαίνο θαλνληζκφο  

πξνκεζεηψλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο» 
10) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 4469/2017   (ΦΔΚ Α ‘ 62 ) «Δμσδηθαζηηθφο κεραληζκφο ξχζκηζεο  νθεηιψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»     
11) Τν Ν 4314/2014 (ΦΔΚ Α΄265) ζρεηηθά α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή  αλαπηπμηαθψλ   

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020,β) Δλζσκάησζε ηεο  Οδεγίαο 2012/17 ηνπ  
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ  2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην  ειιεληθφ 
δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α 297) θαη   άιιεο  δηαηάμεηο.  

12) Τνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο  17
εο

 Γεθεκβξίνπ  2013 
πεξί θαζνξηζκνχ θνηλψλ δηαηάμεσλ γηα ηα Γηαξζξσηηθά Τακεία ηεο ΔΔ. Οη  ζρεηηθέο κε ηελ  Πιεξνθφξεζε θαη 
Δπηθνηλσλία δηαηάμεηο είλαη ηα Άξζξα 115 - 117 θαη ην  Παξάξηεκα XII ηνπ  Καλνληζκνχ.   

13) Τν Π.Γ. 116/2014 (ΦΔΚ Ά 185) «Οξγαληζκφο ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη  Αληαγσληζηηθφηεηαο» 
14) Τελ Υ.Α. 81986/ΔΥΘΥ712ΦΔΚ Β 1822/24.08.2015, «Δζληθνί θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ γηα ηα  πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΣΠΑ 2014-2020 

Έιεγρνη λνκηκφηεηαο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ  ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ ΔΣΠΑ  2014-2020 απφ Αξρέο Γηαρείξηζεο θαη  Δλδηάκεζνπο 
Φνξείο – Γηαδηθαζία ελζηάζεσλ επί ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο πξάμεσλ». 

Διακηρύζζει 
σνοπηικό διαγωνιζμό, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ   
νηθνλνκηθή  άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή) αλά είδνο , γηα ηελ : 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΧΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΕΤΠΡΕΠΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ ΣΟΤ 
ΔΗΜΟΤ & ΣΟΤ Ν.Π.Δ.Δ.  “Ο.Π.Α.Α.Π.”» (CPV:39830000-9) γηα ην έηνο 2017, πξνυπνινγηζκνχ  51.000,00 € 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α . 
Ο Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηηο 14/09/2017, εκέξα Πέμπηη ζην θηίξην ηνπ Νένπ Γεκαξρείνπ, 2νο φξνθνο,  ελψπηνλ ηεο 
αξκφδηαο επηηξνπήο (Γ/λζε : Πι. Γεκνθξαηίαο 1-Πεξηζηέξη), απφ ψξαο 10:00 π. μ.  κέρξη  ηελ 10:30 π. μ.    πνπ νξίδεηαη 
θαη σο ψξα  ιήμεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ. 
Σε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο  δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη πξνζθνξψλ,  ε πξνζεζκία ιήγεη ηελ 
πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
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Ο Πξνυπνινγηζκφο ηεο δαπάλεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ πελήληα έλα ρηι. επξψ (51.000,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
Φ.Π.Α θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηηο κε Κ.Α.  10.6634.10 , 15.6634.18, 15.6634.19 & 10.6634.6685  πηζηψζεηο ηνπ 
ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ θαη απφ ηε κε Κ.Α. 15.6634 πίζησζε  ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 
Ν.Π.Γ.Γ.«Ο.Π.Α.Α.Π», νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017.  
Γηα ηελ παξαιαβή ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ζρεηηθήο κειέηεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην θεληξηθφ 
Γεκαξρείν (Γ/λζε : Πιαηεία Γεκνθξαηίαο 1, Τ.Κ.12134-Πεξηζηέξη, 2νο φξνθνο, γξαθείν Β24, Τκήκα Γηνίθεζεο, 
θαζεκεξηλά θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο & ψξεο, (αξκφδηα θ. Κνινθπζά Φξπζνχια ηει. 210-5701044) .   
Η πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΙΑΤΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.grν & ζηην  
εθημερίδα Πρώηη ηοσ Περιζηερίοσ, 5 ημέρες πριν ηην διενέργεια ηοσ διαγωνιζμού. 
Η Γηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί: 
1. ηο Κενηρικό Ηλεκηρονικό Μηηρώο Δημοζίων σμβάζεων (ΚΗΜΔΗ) ηοσλάτιζηον 12 ημέρες πριν  
    ηην διενέργεια ηοσ διαγωνιζμού. 
2. ηην ιζηοζελίδα ηοσ Δήμοσ www.peristeri.gr.  
3. Θα αναρηηθεί ζηον πίνακα ανακοινώζεων ηοσ Δήμοσ  
 
 
 
 
                                                                                                                 Ο ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΟ   
 
    
                                                                                                                 
                                                                                                                          ΑΛΕΞΙΟ    ΣΑΤΡΟΤΛΙΑ                                                                                                             
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                                                                   Πεπιζηέπι   01/09/2017 
ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ                                                           Απ. Ππωη.  33623 
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ  ΔΙΟΙΚΗΗ 
Πληποθοπίερ  : κ. Υπςζούλα  Κολοκςθά 
Σασ. Διεύθςνζη :  Πλ. Δημοκπαηίαρ 1    
Πεπιζηέπι  ,  121 34                                        
Σηλ. :  210 5701044  

FAX  : 210 5701042 
E- mail : dioikitiko@peristeri.gr 
Ιζηοζελίδα : www.peristeri.gr 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΕΤΠΡΕΠΙΜΟΤ  

ΓΙΑ ΣI  ΑΝΑΓΚΕ ΟΛΩΝ  ΣΩΝ  ΤΠΗΡΕΙΩΝ  ΣΟΤ  ΔΗΜΟΤ & ΣΟΤ Ν.Π.Δ.Δ. “ Ο.Π.Α.Α.Π.”» 

 

 

 

 
                                            ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ    :  51.000,00 € 
 
                                                ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ  : 13/2017 
 
                                                        CPV : 39830000-9 
 
 

                     
 
  
 
                                            Διακήπςξη  ζςνοπηικού διαγωνιζμού 
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Καηαρσξηζηέν ζην ΚΗΜΓΗ 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ  ΟΡΧΝ  ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ  ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ                                                
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΤΠΡΔΠΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣI  ΑΝΑΓΚΔ ΟΛΩΝ  

ΣΩΝ  ΤΠΖΡΔΗΩΝ  ΣΟΤ  ΓΖΜΟΤ  & ΣΟΤ Ν.Π.Γ.Γ.  « Ο.Π.Α.Α.Π» 
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

                                  
 
  

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                    
ΓΗΜΟ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ  
Γ/ΝΗ  ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ  

                                  

ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 
Πιεξνθνξίεο : θ. Υξπζνύια Κνινθπζά 
Σαρ. Γηεύζπλζε : Πι. Γεκνθξαηίαο 1 
Πεξηζηέξη , 12134 
Σει. : 210 5701044  
Fax: 210-5701042 
E- mail: dioikitiko@peristeri.gr 
Ιζηνζειίδα:www.peristeri.gr 

 

 

 
Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η     Ο Ρ Χ Ν    Γ Ι Α Γ Χ Ν Ι  Μ Ο Τ 

 
Ο Γήκαξρνο Πεξηζηεξίνπ πξνθεξχζζεη  ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε θξηηήξην αλάζεζεο  ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή ), κε 
ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα  ηελ   πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ γηα ηηο 
αλάγθεο φισλ ησλ ππεξεζηψλ  ηνπ Γήκνπ , ηνπ πξνγξάκκαηνο  «Λεηηνπξγία  Γνκψλ θαη 
Τπεξεζηψλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξνο φθεινο ησλ γπλαηθψλ θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 
ηεο βίαο – Λεηηνπξγία Κέληξνπ πκβνπιεπηηθήο Τπνζηήξημεο Γπλαηθψλ Θπκάησλ Βίαο ζην Γήκν 
Πεξηζηεξίνπ»  πνπ πινπνηείηαη κέζσ ΔΠΑ 2014-2020 θαη  ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. “Ο.Π.Α.Α.Π.”  νηθ. έηνπο 
2017,   πξνυπνινγηζκνχ  51.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 
 
Η ΓΑΠΑΝΗ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΦΟΡΑ ΣΟ ΔΣΟ 2017  ΚΑΙ ΔΚΣΙΜΑΣΑΙ ΟΣΙ ΘΑ ΦΣΑΔΙ 
ΣΟ ΠΟΟ ΣΧΝ  51.000,00 € ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ  ΦΠΑ  24%. 
 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη  ην πξνυπνινγηζζέλ πνζφ αλαιχεηαη σο εμήο : 
 
 ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 51.000,00 € , ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  Φ.Π.Α.,  δηαηίζεηαη  γηα ηελ θάιπςε 
ησλ αλαγθψλ φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ  θαη ηνπ  Ν.Π.Γ.Γ. “Ο.Π.Α.Α.Π.”  θαη ζα βαξχλεη :  
- ηηο ππφ ζηνηρεία Κ.Α. 10.6634.10 κε πνζό 12.000,00 € γηα όιεο ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, 
15.6634.18 κε πνζό 5.000,00 € γηα ηα ΚΔ.ΦΙ. , 15.6634.19 κε πνζό 1.000,00 € γηα ην ηκήκα 
Παηδείαο Πνιηηηζκνύ & Νέαο Γεληάο  - Γξαθείν Γεκνηηθνύ Χδείνπ ηνπ Γήκνπ & 
10.6634.6685 κε πνζό 3.000,00 € γηα ην πξόγξακκα «Λεηηνπξγία  Γνκψλ θαη Τπεξεζηψλ ηεο 
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξνο φθεινο ησλ γπλαηθψλ θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο – 
Λεηηνπξγία Κέληξνπ πκβνπιεπηηθήο Τπνζηήξημεο Γπλαηθψλ Θπκάησλ Βίαο ζην Γήκν 
Πεξηζηεξίνπ»  πνπ πινπνηείηαη κέζσ ΔΠΑ 2014-2020 , πηζηψζεηο κε ηίηιν «Πξνκήζεηα εηδψλ 
θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ», πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2017 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  Φ.Π.Α 
24%  γηα ηα είδε πνπ αθνξνχλ ηνλ Γήκν  
θαη 
- ηε κε Κ.Α. 15.6634 πίζησζε, κε ηίηιν «Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ», κε 
πνζφ 30.000,00€, πξ/ζκνχ έηνπο 2017, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α,  γηα ηα είδε πνπ 
αθνξνχλ ην Ν.Π.Γ.Γ. «Ο.Π.Α.Α.Π. ». 
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Α. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
 

1. ηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνύ  (ζπλνπηηθά)  
 ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ  :  Γήκνο Πεξηζηεξίνπ 

 ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΟΤ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙ ΣΟΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ :  Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ / 
Σκήκα Γηνίθεζεο 

 ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ :  πλνπηηθόο 

 ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ :  Η πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη 
ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή) αλά είδνο , ζην ζύλνιν ή κέξνο ησλ εηδώλ ηεο κειέηεο (γηα ην 
ζύλνιν όκσο ηεο πνζόηεηαο αλά είδνο) 

 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ & ΏΡΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ : εκέξα Πέκπηε ,14/9/2017 & Ώξα 
10:00 - 10:30 π. κ. 

 ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ :  Γεκαξρείν Πεξηζηεξίνπ , Πιαηεία 
Γεκνθξαηίαο 1 , όξνθνο β’ 

 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ: Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ  γηα ηηο 
αλάγθεο όισλ ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. « Ο.Π.Α.Α.Π.» , πξ/ζκνύ 2017  

 ΚΧΓΙΚΟ CPV  : 39830000-9 

 ΔΓΓΤΗΔΙ  :Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο δελ απαηηείηαη 
                                   Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο     
                                   ρσξίο Φ.Π.Α. 

 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ: 51.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24% 

 ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ : 3 (ηξείο) κήλεο από ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνύ 

 ΠΟΟΣΗΣΑ / ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ / ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ :ύκθσλα κε ηε 
ζπλεκκέλε ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε κειέηε 13/2017 

 ΣΟΠΟ & ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ : ύκθσλα κε ηε ζπλεκκέλε ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε 
κειέηε 13/2017 

 ΚΡΑΣΗΔΙ ΔΠΙ ΣΗ ΣΙΜΗ: 0,06% ππέξ Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (επηβαξύλεηαη κε ραξηόζεκν 3% & επ’ απηνύ 20% εηζθνξά ππέξ Ο.Γ.Α.) 

 ΚΡΑΣΗΔΙ ΔΠΙ ΣΗ ΣΙΜΗ: 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ 

(Α.Δ.Π.Π.) (επηβαξύλεηαη κε ραξηόζεκν 3% &  ΟΓΑ ραξηνζήκνπ πνπ ππνινγίδεηαη κε 
πνζνζηό 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ) (ΚΤΑ 1191/14.03.2017 - ΦΔΚ 969/22.03.2017 ηεχρνο Β') 

 ΦΟΡΟ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ :Καηά ηελ πιεξσκή παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπόκελνο θόξνο 
εηζνδήκαηνο επί ηεο θαζαξήο ζπκβαηηθήο αμίαο. 
 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ ηεο πξνκήζεηαο εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη 
εππξεπηζκνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, 
πεξηγξάθνληαη ζηελ κειέηε  13/2017 ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ, ε νπνία  
ζπλνδεχεη  ηε παξνχζα δηαθήξπμε. 
 

 2. Ιζρύνπζεο  δηαηάμεηο    
Ο δηαγσληζκφο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο  : 

1) Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη 
Κνηλνηήησλ», 

    2)   Tηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη  
          ηεο  Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο,        

3) Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/10,  ΦΔΚ 112Α/13.7.2010, «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο 
κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 
απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην   δηαδίθηπν Πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

4) Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4013/2011 «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζηψλ 
πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ… » 

     5)  Σελ απφ 12/12/12 (ΦΔΚ Α΄ 240 Πξάμε Ννκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ θπξψζεθε κε ηνλ     
          Νφκν 4111/2013 (ΦΔΚ Α΄18) άξζξ. 4 «Αλάδεημε πξνκεζεπηψλ – ρνξεγεηψλ   
          πξνκεζεηψλ ησλ Γήκσλ , ησλ Ηδξπκάησλ & φισλ ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ , ησλ  
          Πεξηθεξεηψλ, ησλ Ηδξπκάησλ& ησλ λνκηθψλ  ηνπο πξνζψπσλ , θαζψο θαη ησλ    
          ζπλδέζκσλ ΟΣΑ α‟ θαη β‟ βαζκνχ» 
    6)  Σελ ππ‟ αξ. 3/26-3-2013 εγθχθιην ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ «Αλάδεημε πξνκεζεπηψλ- 
          ρνξεγεηψλ  πξνκεζεηψλ ησλ Γήκσλ , ησλ ηδξπκάησλ θαη φισλ ησλ λνκηθψλ ηνπο   
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          πξνζψπσλ , θαζψο θαη   ησλ ζπλδέζκσλ ΟΣΑ α‟ θαη β΄ βαζκνχ» 
     7) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη  
          Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Φ.Δ.Κ. 147  
           Α΄/2016), 
     8)  Σν ππ‟ αξηζ. 80/2016 πδ «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο (Α‟ 145) 
     9)  Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 , παξάγξαθν  5, ηεο Τ.Α. 11389/1993 (ΦΔΚ  Β'185 )       
           «"Δληαίνο θαλνληζκφο  πξνκεζεηψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο» 
     10) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 4469/2017   (ΦΔΚ Α „ 62 ) «Δμσδηθαζηηθφο          
           κεραληζκφο ξχζκηζεο  νθεηιψλ επηρεηξήζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»     
     11) Σν Ν 4314/2014 (ΦΔΚ Α΄265) ζρεηηθά α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ                    
           εθαξκνγή  αλαπηπμηαθψλ   παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020,  
           β) Δλζσκάησζε ηεο  Οδεγίαο 2012/17 ηνπ  Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ  
           πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ  2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην  ειιεληθφ δίθαην,   
           ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α 297) θαη   άιιεο  δηαηάμεηο.  
    12)  Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο    
           17εο Γεθεκβξίνπ  2013 πεξί θαζνξηζκνχ θνηλψλ δηαηάμεσλ γηα ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία  
           ηεο ΔΔ. Οη  ζρεηηθέο κε ηελ  Πιεξνθφξεζε θαη Δπηθνηλσλία δηαηάμεηο είλαη ηα Άξζξα  
           115 - 117 θαη ην  Παξάξηεκα XII ηνπ  Καλνληζκνχ.   
    13)   Σν Π.Γ. 116/2014 (ΦΔΚ Ά 185) «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη  Αληαγσληζηηθφηεηαο» 
    14)   Σελ Τ.Α. 81986/ΔΤΘΤ712ΦΔΚ Β 1822/24.08.2015, «Δζληθνί θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ γηα ηα  
              πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 Έιεγρνη λνκηκφηεηαο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ   
                ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ ΔΠΑ 2014-2020 απφ Αξρέο Γηαρείξηζεο θαη  Δλδηάκεζνπο Φνξείο –  
              Γηαδηθαζία ελζηάζεσλ επί ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο πξάμεσλ». 
    
3. πκβαηηθά ζηνηρεία  
Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο θαηά ζεηξά είλαη: 
α)  Γηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ 
β)  Σερληθή Έθζεζε (Πεξηγξαθή) 
γ)  πγγξαθέο Τπνρξεψζεσλ (γεληθή θαη εηδηθή) 
δ)  Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο - Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο  
ε)  Οηθνλνκηθή  Πξνζθνξά  
ζη) ρέδηα χκβαζεο 
 
 
4.  Σόπνο θαη ρξόλνο Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ     
Ο δηαγσληζκφο ζα ιάβεη ρψξα ζην θηίξην ηνπ Νένπ Γεκαξρείνπ  Πεξηζηεξίνπ  , Πιαηεία 
Γεκνθξαηίαο 1, ηελ  14/9/2017     , εκέξα    Πέκπηε  θαη από ώξα  10:00 π. κ.  κέρξη ώξα 
10:30 π. κ. ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ ελφηεηα Β παξάγξαθν 5 ηεο παξνχζαο. 
Μεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα ιήγεη ε πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ θαη 
φζεο πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ζα επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο.  
Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ζα αξρίζεη ε δηαδηθαζία ηεο απνζθξάγηζεο ε νπνία 
ζα γίλεη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ . 
 
5.  Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο   

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα , ή ελψζεηο απηψλ  πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα  :  
α) ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο-κέινο ηεο  Δπξσπατθήο Έλσζεο,  
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),  
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε    
    δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο    
    ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη  
    έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ  
    αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.  
2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2,3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ             
    19 ηνπ  Ν.4412/2016. 
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Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ 
ππνβνιή πξνζθνξάο . ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή 
πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ 
κεηξψνπ γηα ηελ έλσζε (π.ρ. θνηλνπξαμία). 
3. Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο – έλσζεο. 
 
 
6. Σππνπνηεκέλν έληππν ππεύζπλεο δήισζεο (ΣΔΤΓ)   
Καηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ ην Σππνπνηεκέλν Έληππν 
Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 λ. 4412/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΤ, φπσο 
εγθξίζεθε κε ηελ ππ' αξηζ. 158/2016 Απφθαζε ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (ΦΔΚ Β 698/16.11.2016)  σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ 
πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ 
νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 
 Γελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 1, 2  θαη ηεο πεξίπησζεο β‟ ηεο 
παξαγξάθνπ 4 ηνπ λ. 4412/2016 γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνχλ 
λα απνθιεηζζνχλ,  
ην ΣΔΤΓ ζπκπιεξψλνληαη ηα ζρεηηθά πεδία ηνπ, ΤΜΠΛΗΡΧΗ : ΜΔΡΟΤ ΙΙ (ΔΝΟΣΗΣΔ Α 
& Β ), ΜΔΡΟΤ ΙΙΙ (ΔΝΟΣΗΣΔ Α,Β & Γ), ΜΔΡΟΤ IV (ΔΝΟΣΗΣΑ   Α )  & ΜΔΡΟΤ VI ψζηε 
λα δειψλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κφλν νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη 
απφ ηε δηαθήξπμε θαη ηελ 13/2017 κειέηε.  
Όζα δηθαηνινγεηηθά , ηερληθά ζηνηρεία θ.ι.π. δεηνχληαη λα θαηαηεζνχλ κε ηνλ θάθειν ηεο 
πξνζθνξάο ηε κέξα ηνπ δηαγσληζκνχ (π.ρ. ζηνηρεία – έγγξαθα ηερληθήο πξνζθνξάο ), δελ 
απαηηείηαη λα δειψλνληαη ζην ΣΔΤΓ. 
Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά , ππνβάιινπλ ην ΣΔΤΓ γηα 
θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 
Σν ΣΔΤΓ ππνγξάθεηαη πεξί λνκηθψλ πξνζψπσλ απφ θνηλνχ απφ ηνπο έρνληεο ππνρξέσζε 
ππνγξαθήο ηνπ. 
πγθεθξηκέλα γηα ηα λνκηθά πξφζσπα ππνγξάθεηαη απφ φινπο ηνπο ππφρξενπο ηεο ελφηεηαο Α 
παξάγξαθνο 7, πεξηπηψζεηο  α), β) ή γ) ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, αλαθνξηθά κε ηε κε 
ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016 ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο). 
Σν ΣΔΤΓ ππνγξάθεηαη από θνηλνύ από ηνπο έρνληεο ππνρξέσζε ππνγξαθήο ηνπ θαη 
ππνρξενύληαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ λα θέξεη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο γηα θάζε 
ππνγξάθνληα.  
 
7. Γηθαηνινγεηηθά κε ζπλδξνκήο ιόγσλ απνθιεηζκνύ   
Ωο δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ ηνπ άξζξνπ 73 παξ.1, 2 θαη 
ηεο πεξίπησζεο β‟ ηεο παξαγξάθνπ 4  ζα απαηηεζνχλ θαηά ηα νξηδφκελα θαηά πεξίπησζε  ζηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν.4412/2016: 

-  απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ (έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ ηελ εκεξνκελία 
πξνζθφκηζήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) , ην νπνίν αθνξά ηδίσο : 
α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), πξνζσπηθψλ  
    εηαηξεηψλ (O.E. θαη Δ.Δ.) θαη IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, θαη‟  
    ειάρηζηνλ ζηνπο δηαρεηξηζηέο, 
β)ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), θαη‟ ειάρηζηνλ ηνλ Γηεπζχλνληα   
    χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 
γ) ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, αθνξά ζηνπο λφκηκνπο  
    εθπξνζψπνπο ηνπο. 

- πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο  ( απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία 
πξνζθφκηζήο  ηνπ, είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο)  θαη 

- πηζηνπνηεηηθό αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο, ( απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία 
πξνζθφκηζήο  ηνπ, είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο , ηφζν ηεο θχξηαο φζν θαη ηεο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ηφζν γηα ηνλ ίδην φζν θαη γηα ην 
πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί)  . 

                   Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ   

17PROC001888154 2017-09-01



 

5 

                   ζηελ  Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο  
                   αζθάιηζεο  θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 
            ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ νξίδνληαη ζην Μέξνο ΙΙΙ ελόηεηα Γ ηνπ ΣΔΤΓ(έθδνζεο ηνπ  
                          ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ ηελ εκεξνκελία πξνζθφκηζήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ)  
            πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ζε ζρεηηθό επαγγεικαηηθό ή εκπνξηθό κεηξών(απφ        
                  ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη εγγεγξακκέλνο θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ                          
                  δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζεί λα παξακέλεη εγγεγξακκέλνο κέρξη θαη ηελ  
                  εκεξνκελία πξνζθφκηζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ) 
Σα δηθαηνινγεηηθά ζα πξνζθνκηζηνχλ κφλν απφ απηφλ/απηνχο ζηνλ νπνίν/νπνίνπο πξφθεηηαη λα 
γίλεη ε  θαηαθχξσζε ζχκθσλα κε ηελ ελφηεηα Γ , παξάγξαθν 2 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 
 
 
8. Δπηηξνπέο θαη ινηπά ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνύ 
Ζ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ νξίζηεθε κε ηελ 542/2016 πξάμε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο. 

Ζ Δπηηξνπή εμέηαζεο ελζηάζεσλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξίζηεθε κε ηελ 542/2016 πξάμε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

Ζ έγθξηζε δηελέξγεηαο ηεο δαπάλεο  θαη ε δηάζεζε ηεο πίζησζεο γηα ηνλ «Ο.Π.Α.Α.Π.» 
απνθαζίζηεθε κε ηελ ππ‟ αξηζ. 117/2017 (ΑΓΑ : 6ΚΦΛΟΛΤΘ-ΞΝ1) Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ.  
Ζ έγθξηζε δηελέξγεηαο ηεο δαπάλεο θαη ν ηξφπνο δηελέξγεηαο γηα ηελ  Πξνκήζεηα εηδψλ 
θαζαξηφηεηαο θαη  εππξεπηζκνχ γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ  Γήκνπ  θαη ηνπ Ν.Π.Γ.Γ.  «Ο.Π.Α.Α.Π» 
απνθαζίζηεθε  κε ηελ 240/03-08-2017 (ΑΓΑ :6Γ2ΣΩΞ2-Ν1Φ) Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 
πκβνπιίνπ . 
Ζ έγθξηζε  ηεο κειέηεο θαζψο  θαη ε δέζκεπζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο , απνθαζίζηεθε κε ηελ 
ππ‟ αξηζ. 512/10.08.2017  Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ : ΩΣΟ4ΩΞ2-49Α) . 
Οη πξνηάζεηο  Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο  123(ΑΓΑ : Χ15ΓΟΛΤΘ-ΦΧ5) , Α 781 (ΑΓΑ: 
6ΦΣ4ΧΞ2-Β6Υ), Α 782 (ΑΓΑ: 6Φ7ΤΧΞ2-Τ6Γ) , Α 783 (ΑΓΑ :Χ8ΠΧΧΞ2-035) , Α 784 (ΑΓΑ: 
6Η4ΜΧΞ2-Υ91)  
Ζ θαηάξηηζε ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαζνξίζηεθαλ κε ηελ ππ‟ αξηζ. 524/31-08-2017 
Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

 

Β.   ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΤΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

1. Γιώζζα ζύληαμεο εγγξάθσλ   
Όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηελέξγεηα θαη ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη λα 
είλαη ζηελ Διιεληθή Γιψζζα. 
ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 
5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 1497/1984. 
Καη εμαίξεζε ελεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ 
ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα αλ δελ ππνβάιινληαη 
ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 
 

2.  ύληαμε ησλ Πξνζθνξώλ           
1) Με πνηλή λα κελ γίλνπλ απνδεθηέο νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη εγγξάθσο , κέζα ζε θάθειν 
θαιά ζθξαγηζκέλν, ζε έλα πξσηόηππν θαη δύν αληίγξαθα, ν νπνίνο ζα θέξεη ηηο εμήο 
ελδείμεηο:                
α.  Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ.  
β.  Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα.  
γ.  Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο 
δ.  Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ε.  Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο, δελ γίλνληαη απνδεθηέο . 
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2)Ο θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο (ΠΡΟΦΟΡΑ) ησλ δηαγσληδνκέλσλ πεξηιακβάλεη , επί πνηλή 
απνθιεηζκνχ , ηα αθφινπζα: 
α) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» 
β) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά» 
γ) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» 
 
3) Ο θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πξέπεη , επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα πεξηέρεη ην 
ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (ΣΔΤΓ) ( ζε έλα πξσηόηππν θαη δύν αληίγξαθα), 
ην ΣΔΤΓ ππνγξάθεηαη από θνηλνύ από ηνπο έρνληεο ππνρξέσζε ππνγξαθήο ηνπ θαη 
ππνρξενύληαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ λα θέξεη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο γηα θάζε 
ππνγξάθνληα. 
 
4) Ο θάθεινο «Σερληθή Πξνζθνξά» πεξηέρεη ηα ηερληθά, θαζψο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηεο 
πξνζθνξάο θαη   ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν (ζε έλα πξσηόηππν θαη δύν 
αληίγξαθα). Ο θάζε δηαγσληδφκελνο νθείιεη λα πεξηγξάθεη ζηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο 
ηνπ κε ηε κεγαιχηεξε αθξίβεηα (φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ), ηα πξνζθεξφκελα είδε γηα ηα νπνία 
ζπκκεηέρεη (εκπνξηθή νλνκαζία, θαηαζθεπαζηήο πξντφληνο ,ρψξα πξνέιεπζεο, ηερληθά ζηνηρεία 
θ.ιπ.) 
 
5) Ο θάθεινο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηέρεη ηα  νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο θαη 
ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν (ζε έλα πξσηόηππν θαη δύν αληίγξαθα), 

 
6) Οη θάθεινη ηεο ηερληθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πξέπεη λα θέξνπλ ηηο ελδείμεηο ηνπ 
θπξίσο θαθέινπ. 
 
7) ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ ιφγν κεγάινπ φγθνπ 
λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ 
θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο 
θαθέινπ. 

 
8) Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ 
ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε. 
 
9) Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο ή ηνπο λφκηκνπο 
εθπξνζψπνπο ηνπο . Δθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξνζψπνπο ηνπο , 
ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο βεβαησκέλνπ ηνπ γλήζηνπ ηεο 
ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνχκελνπ απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή 
ζπκβνιαηνγξάθν. 
 
10) Ο θάζε δηαγσληδφκελνο δχλαηαη λα ππνβάιεη πξνζθνξά γηα έλα ή πεξηζζφηεξα εθ  ησλ 
εηδψλ θαζαξηφηεηαο & εππξεπηζκνχ  ηεο κειέηεο.  
 
11) Ο θάζε δηαγσληδφκελνο νθείιεη λα ππνβάιεη πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο ησλ 
εηδψλ θαζαξηφηεηαο & εππξεπηζκνχ  γηα ηα νπνία ζπκκεηέρεη. 
 
Ζ πξνκήζεηα γηα θάζε είδνο ζεσξείηαη εληαία θαη φπνηνο δηαγσληδφκελνο ππνβάιεη πξνζθνξά 
γηα κέξνο ηεο πνζφηεηαο γηα ηα είδε ηα νπνία ζπκκεηέρεη, δελ ζα γίλεηαη απνδεθηή. 
Ζ Τπεξεζία ζα θαηαθπξψζεη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ εηδψλ 
θαζαξηφηεηαο & εππξεπηζκνχ ζηνλ δηαγσληδφκελν  πνπ ζα πξνζθέξεη ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή) ζηα 
είδε γηα ηα νπνία ζπκκεηέρεη. 
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3.  Δλαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο – Αληηπξνζθνξέο     
Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ππνβιεζνχλ δε ιακβάλνληαη 
ππφςε. Γελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη, 
σο απαξάδεθηεο.   
  
4.  Σηκή πξνζθνξάο     
1) Ζ ηηκή δίλεηαη ζε ΔΤΡΩ θαη πξέπεη λα αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. ηελ ηηκή 
πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο απφ ην 
Φ.Π.Α., γηα παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα 
δηαθήξπμε.  
 
2) Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.   
 
3) Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή γηα ην είδνο ή 
γηα ηα είδε γηα ηα νπνία ζπκκεηέρεη , ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κε απφθαζε 
ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 
πξνζθνξψλ νξγάλνπ. 
 
 
 
 
5. Τπνβνιή πξνζθνξώλ   
Οη πξνζθνξέο κπνξεί  : 
1) λα θαηαηίζεληαη  απ‟ επζείαο ζηελ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηηο  14/9/2017, εκέξα           
   Πέκπηε , ζην θηίξην ηνπ Νένπ Γεκαξρείνπ (Γ/λζε : Πι. Γεκνθξαηίαο 1-Πεξηζηέξη), απφ ψξαο        
    10:00 π. κ. κέρξη  ηελ  10:30 π.κ.  πνπ νξίδεηαη θαη σο ψξα παξαιαβήο ηνπο, 
 ή  
2) λα απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά ζηε δηεχζπλζε:  
"Γήκνο Πεξηζηεξίνπ, Γ/λζε Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ, Σκήκα Γηνίθεζεο,  Γξαθείν Β 24   Γ/λζε : 
Πι. Γεκνθξαηίαο 1-Σ.Κ. 12134 – Πεξηζηέξη " σο θαη ηελ πξνεγνύκελε εξγάζηκε  ηεο 
εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ  θαη ώξα 14:00κ.κ. κε θαηάζεζε ηνπο ζην 
Πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ . 
 Οη εθπξφζεζκεο πξνζθνξέο επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ. 
 
6.  Δγγύεζε       
  
Δγγχεζε ζπκκεηνρήο δελ απαηηείηαη  

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016, ε 
εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ δελ απαηηείηαη. 
 
Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο  
1.  Ο αλάδνρνο ή νη αλάδνρνη ηεο πξνκήζεηαο , κεηά ηελ θαηά λφκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο 
απηήο, είλαη ππνρξεσκέλνο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα θαηαζέζεη εγγχεζε γηα ηελ 
θαιή εθηέιεζε απηήο , ε νπνία θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% , επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο  κε 
ζπλππνινγηδνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, μερσξηζηά γηα θάζε επί κέξνπο ζχκβαζε πνπ πξνθχςεη γηα ηνλ 
Γήκν Πεξηζηεξίνπ & γηα ην  Ν.Π.Γ.Γ. «Ο.Π.Α.ΑΠ.», ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016 . 
Θα απαηηεζεί εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο θαη γηα ζπκβάζεηο θάησ ησλ 20.000,00€. 
 
2.  Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηέο απφ ηελ 
ππεξεζία, πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα θαησηέξσ αλαθεξφκελα ζηνηρεία: 
• ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, 
• ηνλ εθδφηε, 
• ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη 
• ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, 
• ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, 
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• ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ 
εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο 
ηεο έλσζεο), 
• ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο 
παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε 
θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο 
ραξηνζήκνπ, 
• ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, 
• ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο (κέρξη 31/12/2017), 
• ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο 
νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ 
νπνίν απεπζχλεηαη, 
• ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
 
3. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα 
θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη 
έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη 
απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη 
Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί 
παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη 
Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη 
κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 
 
4. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ απφ έλα ή πεξηζζφηεξνπο 
εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ησλ. 
 
5. ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζε έλσζε (θνηλνπξαμία), φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη 
έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξσλ κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο 
ζχκβαζεο. 
 
6. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ όξσλ  ηεο ζύκβαζεο ε εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο 
θαηαπίπηεη. 
 
7.Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ 
νξηζηηθή  πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλόινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο 
.  
 
7.   Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ           
Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή  είλαη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαη ηζρχεη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
ζχκβαζεο θαη δελ ππφθεηηαη γηα θαλέλα ιφγν ζε αλαζεψξεζε. 
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα  ηξηψλ   (3) 
κελψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο . 
Ο Τπνινγηζκφο ηνπ ρξνληθνχ απηνχ δηαζηήκαηνο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξψλ . 
Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ δηαθήξπμε, 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
Ο πξνζθέξσλ δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή 
ηεο, εθφζνλ απηή είλαη ζε ηζρχ. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, ν 
πξνζθέξσλ ράλεη θάζε δηθαίσκα γηα θαηαθχξσζε. 

 
Γ. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 
Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζηηο 14/9/2017,εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 10:00π.κ. έσο 10:30π.κ. ζηα 
γξαθεία ηνπ Γήκνπ ελψπηνλ  ηεο  αξκφδηαο  Δπηηξνπήο. 
Μεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα ιήγεη ε πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ θαη 
φζεο πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ζα επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο.  

17PROC001888154 2017-09-01



 

9 

Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ζα αξρίζεη ε δηαδηθαζία ηεο απνζθξάγηζεο ε νπνία 
ζα γίλεη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
  
 1.ηάδηα απνζθξάγηζεο θαη αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ  
α) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, 

θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ 
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ φια ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην 
απηφ θαζψο θαη ε ηερληθή πξνζθνξά, αλά θχιιν. Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηαρσξεί φζνπο 
ππέβαιαλ πξνζθνξέο θαη πξνβαίλεη ζε έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ζηελ 
αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ απηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, θαη 
ζπληάζζεη πξαθηηθφ θαηαγξάθνληαο ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ηνπο 
ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηνπο, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ.  Οη θάθεινη ησλ 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη απφ ην ίδην φξγαλν θαη 
θπιάζζνληαη, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ  ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία θαη ψξα. 

β) Οη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά  
    ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ,  
    απνζθξαγίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξηζζεί απφ ηελ Δπηηξνπή  
    Γηαγσληζκνχ θαη ζα αλαθνηλσζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε     
    ηηκψλ, ε νπνία θαηαρσξείηαη ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ, καδί κε ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο φζσλ  
    πξνζθνξψλ θξίλνληαη απνξξηπηέεο. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ην  
    πξνεγνχκελν σο άλσ ζηάδην α',  νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ  
    απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη. 
    Ζ θαηά ηα αλσηέξσ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ    
    ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα  
    ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.  
γ) Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο  
    Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο. 
    Καηά  ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016. 
δ) Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή (ηζφηηκεο),    
    ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ (πξνζσξηλφ) αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκη- 
    θψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο  
    Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο  
    πξνζθνξέο. 
 
   2.  Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ – Καηαθύξσζε 
α) Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ  
    πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα  
    ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15)  εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο,  
    ηα δηθαηνινγεηηθά, πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ ελφηεηα  Α , παξ. 7 ηεο παξνχζαο. 
    Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζηελ   
    Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. 
    Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ  
    ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα  
    ζπκπιεξψζεη εληφο  πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο  
    εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. 

i) Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ  
ii) δειψζεθαλ κε ην ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (ΣΔΤΓ) είλαη ςεπδή ή 

αλαθξηβή, ή 
iii) αλ δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα 

ή  
iv) αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή 

      iii) αλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ  
     απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο  
     θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ  
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     ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ηεξνπκέλεο ηεο  
     αλσηέξσ δηαδηθαζίαο. 
     Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε, ή αλ θαλέλαο    
     απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα  
     δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 
     Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε   
     πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζηελ Οηθνλνκηθή  
     Δπηηξνπή γηα ηε ιήςε απφθαζεο, είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο, είηε γηα ηελ  
     θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο. 
β) Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είηε θαηαθπξψλεη, είηε καηαηψλεη ηε ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηηο  
     δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 105 θαη 106 ηνπ Ν. 4412/2016. 
     Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ    
     πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε   
     πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε  
     ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, επί απνδείμεη. Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο  
     πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. 
γ) Μεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο  ελζηάζεσο επί ηεο παξαπάλσ  
    απφθαζεο, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο  
    παξνχζαο (εθφζνλ απαηηεζεί) κεηά απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Σα     
     ζηνηρεία ειέγρνληαη   απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη, εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη δελ        
    έρνπλ εθιείςεη νη   πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, θνηλνπνηείηαη ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ     
   πξνζσξηλφ  αλάδνρν θαη θαιείηαη λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν γηα ηελ    
   ππνγξαθή ηνπ  ζπκθσλεηηθνχ, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε 4 ηεο παξνχζαο ελφηεηαο. 
 
3.  Δλζηάζεηο             
Γηα ελζηάζεηο  θαηά πξάμεο  ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ   ε 
πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο 
πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο, 
ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ. 
Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ Πεξηζηεξίνπ πξνο ηελ Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή, ε νπνία απνθαζίδεη, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν 
ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο.  
Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή 
παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο 
ηεο ζχκβαζεο θαη θαη‟ αλσηέξσ έσο εμαθφζηα (600,00) επξψ. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε 
πξάμε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή.  
Δπί ησλ ππνβιεζέλησλ ελζηάζεσλ γλσκνδνηεί ζρεηηθά ε αξκφδηα επηηξνπή ελζηάζεσλ ηνπ 
δηαγσληζκνχ, ε νπνία ππνβάιιεη ηηο πξνηάζεηο ηεο ζην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν 
(Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ). 
Δπηζεκαίλεηαη πξνο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο φηη κε ην Ν.4412/2016 δελ πξνβιέπνληαη 
ελζηάζεηο θαηά ησλ πξαθηηθψλ ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ παξά κφλν σο άλσ 
θαηά ησλ απνθάζεσλ ησλ απνθαηλφκελσλ νξγάλσλ. 
 
4.  πκθσλεηηθό – Πνηληθέο ξήηξεο  
Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε αλαζέηνπζα 

αξρή (Γήκνο θαη ην Ν.Π.Γ.Γ.) πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο 

πξφζθιεζεο θαη λα θαηαζέζεη, ηελ θαηά ηελ ελφηεηα Β παξάγξαθν 6 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο 

θαη ην άξζξν 5 ηεο γεληθήο & εηδηθήο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ ηεο 13/2017 κειέηεο εγγχεζε 

γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απηήο, ν νπνίνο δχλαηαη λα ηελ θαηαζέζεη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο. 

Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα 

ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, 

θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο 
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επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

καηαηψλεηαη. 

Ζ ζχκβαζε δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. 

Ζ ζχκβαζε δελ ελερπξηάδεηαη νχηε εθρσξείηαη.  

Ζ ζχκβαζε ππνγξάθεηαη απφ ην δήκαξρν ή απφ ηνλ αξκφδην αληηδήκαξρν ζηνλ νπνίν έρεη 

εθρσξεζεί ην δηθαίσκα ππνγξαθήο γηα ηνλ Γήκν θαη απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. γηα ηνλ 

Ο.Π.Α.Α.Π. 

Γηα ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο ηζρχνπλ φζα πξνβιέπνληαη θαηά 

πεξίπησζε ζηα αξ.132 θαη 201 ηνπ Ν.4412/2016. 

Αλ θεξπρζεί έθπησηνο ν αλάδνρνο, ε εγγχεζε θαιήο εθηειέζεσο πνπ θαηαηέζεθε απφ απηφλ, 
θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ, ιφγσ πνηληθήο ξήηξαο. 
Γηα θήξπμε πξνκεζεπηή εθπηώηνπ γεληθά ηζρύνπλ όζα νξίδνληαη ζην άξζξν 203              

Ν. 4412/2016. 

Γ.  ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΤΛΙΚΧΝ  –  ΠΛΗΡΧΜΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΧΝ 
1.  Υξόλνο παξάδνζεο ησλ πιηθώλ      
Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ πξέπεη λα γίλεη ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη κε ην άξζξν 11 ηεο 
13/2017 κειέηεο.  
Σφπνο παξάδνζεο ζεσξείηαη ρψξνο απνζήθεπζεο ηνπ Γήκνπ & ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. θαζ‟ ππφδεημε ησλ 
αξκνδίσλ. 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα πιηθά ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζνχλ, κε 
δηθά ηνπ κέζα κεηαθνξάο, (απηνθίλεην θαη κεηαθνξείο),  αθνχ ελεκεξψζεη 5 εκέξεο λσξίηεξα ηα 
αξκφδηα ηκήκαηα   γηα ηελ πξφζεζή ηνπ απηή. 
 
2.  Παξαιαβή ησλ πιηθώλ  
Ζ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο γίλεηαη απφ ηηο επηηξνπέο πνπ έρνπλ νξηζηεί  απφ ηελ 222/2016 
πξάμε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηα είδε ηνπ Γήκνπ & απφ ηελ 176/2016 πξάμε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηα είδε ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Ο.Π.Α.Α.Π.» θαη πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνλ 
θαζνξηδφκελν ρξφλν απφ ηελ ζχκβαζε θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 208, 209, 213 
& 214 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ην άξζξν 11 ηεο  13/2017 κειέηεο. 
Δάλ ε Δπηηξνπή δηαπηζηψζεη απφθιηζε απφ ηηο  δεηνχκελεο πξνδηαγξαθέο  κπνξεί λα πξνηείλεη 
ηελ απφξξηςε ηνπ αλαδφρνπ ή ηε άκεζε αληηθαηάζηαζε απηψλ. 
  
3.  Σξόπνο πιεξσκήο     
Δμνθιεηηθφο ινγαξηαζκφο 
Ο εμνθιεηηθφο ινγαξηαζκφο εθδίδεηαη κεηά ηελ παξαιαβή ησλ εηδψλ. 
ε πεξίπησζε ηκεκαηηθήο παξαιαβήο , εθδίδεηαη ην αληίζηνηρν ηηκνιφγην θάζε θνξά. Ζ 
πιεξσκή ζηνλ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη βάζεη ηεο πεξίπησζεο α‟ ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη ηεο 
παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 200 ηνπ Ν. 4412/2016 ηκεκαηηθά γηα ην 100% ηεο αμίαο ηνπ 
εθάζηνηε ηηκνινγίνπ θάζε ηκεκαηηθήο παξαιαβήο, αθνχ αθαηξεζνχλ νη νξηδφκελεο λφκηκεο 
θξαηήζεηο θαη αθνχ ππνγξαθνχλ  ηα ζρεηηθά πξσηνθφιια πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο 
πνπ αθνξνχλ ην πξνο πιεξσκή ηηκνιφγην απφ ηηο  αξκφδηεο επηηξνπέο παξαιαβήο  ηνπ Γήκνπ 
θαη ηνπ Ν.Π.Γ.Γ., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξάγξαθνο  2 ππνπαξάγξαθνο  Ε 53 
ηνπ Ν. 4152/13. 
 
4.  Φόξνη-Σέιε- Κξαηήζεηο            
Ο αλάδνρνο θαη κφλν απηφο επηβαξχλεηαη κε φινπο ηνπο θφξνπο, νη λφκηκεο θξαηήζεηο θ.α   πνπ 
ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαζψο θαη απηνχο πνπ ηπρφλ ηζρχνπλ 
θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ,πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,06 % ππέξ ησλ 
ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 4 παξ 3 ηνπ Ν 4013/2011 θαζψο θαη 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ 
Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.) (άξζξν 350 παξ.3 ηνπ Ν.4412/2016, ΚΤΑ 1191/14.03.2017 - ΦΔΚ 
969/22.03.2017 ηεχρνο Β'), πιελ ηνπ Φ.Π.Α. πνπ βαξχλεη ηνλ Γήκν θαη ην Ν.Π.Γ.Γ.   
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5.  Γεκνζηόηεηα - Γαπάλε δεκνζίεπζεο              
Σν πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζην ΚΖΜΓΖ θαη θέξεη θσδηθφ ΑΓΑΜ. 
Πξνθήξπμε απηήο (πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο) ηνηρνθνιιείηαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ 
Γήκνπ, αλαξηάηαη ζην πξφγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ (www.peristeri.gr) . 
Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη  θαη ζε κία ηνπηθή εθεκεξίδα , 5 εκέξεο πξηλ ηελ 
δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. Η δαπάλε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο 
ζηελ  εθεκεξίδα  βαξύλεη ηνλ /ηνπο αλάδνρν/ρνπο.   
 
 
 

Δ.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 
1. Πιεξνθόξεζε θαη παξαιαβή εληύπσλ  
α. Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη ζην  

    ΚΖΜΓΖ (www.eprocurement.gov.gr) ζηελ ελφηεηα «Πξνθεξχμεηο», φπσο θαη ζηνλ  

    ηζηφηνπν ηνπ Γήκνπ Πεξηζηεξίνπ www.peristeri.gr ζηελ ελφηεηα «Αλνηρηή  

    Γηαθπβέξλεζε/Γηαγσληζκνί Πξνκεζεηψλ» κεηά ηελ αλάξηεζή ηνπο ζε απηά.                         

β. Πιεξνθνξίεο ή έγγξαθα ζρεηηθά κε ηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα δεηεζνχλ απφ ην ηκήκα  
    Γηνίθεζεο  ηεο Γηεχζπλζεο  Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ  ηνπ Γήκνπ, ζηελ νδφ Πιαηεία  
    Γεκνθξαηίαο 1,  Πεξηζηέξη, 2νο φξνθνο, αξκφδηα ππάιιεινο  ε θα Υξπζνχια Κνινθπζά , ζην  
    ηειέθσλν 210-5701044 θαη fax 210-5701042. 
Ζ δηάζεζε ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αηειψο απφ ην ηκήκα Γηνίθεζεο  ηνπ Γήκνπ  

θάζε εξγάζηκε κέξα  θαη ψξα  8.30 έσο 14.00. Οη παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο ππνρξενχληαη 

άκεζα λα ηελ ειέγμνπλ απφ άπνςε πιεξφηεηαο θαη εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε 

παξάιεςε λα ην γλσξίζνπλ εγγξάθσο ζην Γήκν θαη λα δεηήζνπλ λέν πιήξεο αληίγξαθν. 

Πξνζθπγέο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε 

πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο Γηαθήξπμεο, ζα απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 

Γηεπθξηλίζεηο επί ησλ ηηζέκελσλ εξσηεκάησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ην δηαγσληζκφ, φζνλ αθνξά 

ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, παξέρνληαη εγγξάθσο απφ ηελ Τπεξεζία καο ζε φζνπο 

έρνπλ εθδειψζεη ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο, κέρξη 2 εκέξεο πξηλ ηε δηελέξγεηα ηνπ 

δηαγσληζκνύ. 

Σ.  ΣΔΤΓ 

πκπιήξσζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληύπνπ ππεύζπλεο δήισζεο κε ππνρξέσζε  επί 
πνηλή απνθιεηζκνύ λα θέξεη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο γηα θάζε ππνγξάθνληα. 
  

Σειέθσλα επηθνηλσλίαο  2105701044, 2105701043, 2105701045, 2105701041, FAX  2105701042-037 

                                                                                    
                       
 

                                                                                       
                                                       

                                                                                                                                                                                                              
Ο ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ 

 
 
 

ΑΛΔΞΙΟ ΣΑΤΡΟΤΛΙΑ

17PROC001888154 2017-09-01



 

13 

 Υ Δ Γ Ι Ο   Τ Μ Β Α  Η  

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

                                  
 
                    
                 Πεξηζηέξη         

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                   Αξ. Πξση. 
ΓΗΜΟ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ  
Γ/ΝΗ  ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ  

                                  

ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 
Πιεξνθνξίεο : θ. Υξπζνύια Κνινθπζά 
Σαρ. Γηεύζπλζε : Πι. Γεκνθξαηίαο 1 
Πεξηζηέξη , 12135 
Σει. : 210 5701044  
Fax: 210-5701042 
E- mail: dioikitiko@peristeri.gr 
Ιζηνζειίδα:www.peristeri.gr 

 

 

 

 Τ Μ Φ Ω Ν Ζ Σ Η Κ Ο 
ην Πεξηζηέξη ζήκεξα ……………………. νη πην θάησ ππνγξάθνληεο  :  
 

1.  αθ‟ ελφο ν θ. Αιέμηνο ηαπξνχιηαο , Αληηδήκαξρνο  Πεξηζηεξίνπ, ελεξγψλ ζηελ πεξίπησζε απηή 
σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Γήκνπ, ΑΦΜ  090094082, ΓΟΤ  Α΄ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ  θαη  

 
     2.   αθ‟  εηέξνπ  ν ………………….. σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο  κε ηελ επσλπκία   
           «…………………………………..» πνπ εδξεύεη ζηελ νδό………………………..,  
           ΣΚ………, ηει: ……………………, fax:……………………., κε ΑΦΜ:  
             …………………………………….θαη ΓΟΤ:………………………………… 
            απνθαινύκελνο εθεμήο  «Πξνκεζεπηήο» ζπκθψλεζαλ θαη απνδέρζεθαλ ηα αθφινπζα: 

 
Ο  πξψηνο  ησλ ζπκβαιινκέλσλ έρνληαο ππ' φςηλ: 

- Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη  
   Κνηλνηήησλ», 

    - Tηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη  
       ηεο  Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο,        
    - Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/10,  ΦΔΚ 112Α/13.7.2010, «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ  
       ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ  
       νξγάλσλ ζην   δηαδίθηπν Πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο», 
     -Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4013/2011 «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζηψλ πκβάζεσλ  
       θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ… » 
     -Σελ απφ 12/12/12 (ΦΔΚ Α΄ 240 Πξάμε Ννκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ θπξψζεθε κε ηνλ     
       Νφκν 4111/2013 (ΦΔΚ Α΄18) άξζξ. 4 «Αλάδεημε πξνκεζεπηψλ – ρνξεγεηψλ   
       πξνκεζεηψλ ησλ Γήκσλ , ησλ Ηδξπκάησλ & φισλ ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ , ησλ  
       Πεξηθεξεηψλ, ησλ Ηδξπκάησλ& ησλ λνκηθψλ  ηνπο πξνζψπσλ , θαζψο θαη ησλ    
       ζπλδέζκσλ ΟΣΑ α‟ θαη β‟ βαζκνχ» 
    -  Σελ ππ‟ αξ. 3/26-3-2013 εγθχθιην ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ «Αλάδεημε πξνκεζεπηψλ- 
        ρνξεγεηψλ  πξνκεζεηψλ ησλ Γήκσλ , ησλ ηδξπκάησλ θαη φισλ ησλ λνκηθψλ ηνπο   
        πξνζψπσλ , θαζψο θαη   ησλ ζπλδέζκσλ ΟΣΑ α‟ θαη β΄ βαζκνχ» 
     - Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη  
        Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Φ.Δ.Κ. 147  
         Α΄/2016), 
     -  Σν ππ‟ αξηζ. 80/2016 πδ «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο (Α‟ 145) 
     -  Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 , παξάγξαθν  5, ηεο Τ.Α. 11389/1993 (ΦΔΚ  Β'185 )       
         «"Δληαίνο θαλνληζκφο  πξνκεζεηψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο» 
     - Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 4469/2017   (ΦΔΚ Α „ 62 ) «Δμσδηθαζηηθφο          
        κεραληζκφο ξχζκηζεο  νθεηιψλ επηρεηξήζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»     
     - Σν Ν 4314/2014 (ΦΔΚ Α΄265) ζρεηηθά α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ                    
        εθαξκνγή  αλαπηπμηαθψλ   παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020,  
        β) Δλζσκάησζε ηεο  Οδεγίαο 2012/17 ηνπ  Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ  
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       πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ  2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην  ειιεληθφ δίθαην,   
       ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α 297) θαη   άιιεο  δηαηάμεηο.  
    -  Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο    
       17

εο
 Γεθεκβξίνπ  2013 πεξί θαζνξηζκνχ θνηλψλ δηαηάμεσλ γηα ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία  

        ηεο ΔΔ. Οη  ζρεηηθέο κε ηελ  Πιεξνθφξεζε θαη Δπηθνηλσλία δηαηάμεηο είλαη ηα Άξζξα  
        115 - 117 θαη ην  Παξάξηεκα XII ηνπ  Καλνληζκνχ.   
     -    Σν Π.Γ. 116/2014 (ΦΔΚ Ά 185) «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη  Αληαγσληζηηθφηεηαο» 
      -   Σελ Τ.Α. 81986/ΔΤΘΤ712ΦΔΚ Β 1822/24.08.2015, «Δζληθνί θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ γηα ηα  
           πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 Έιεγρνη λνκηκφηεηαο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ   
           ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ ΔΠΑ 2014-2020 απφ Αξρέο Γηαρείξηζεο θαη  Δλδηάκεζνπο Φνξείο –  
           Γηαδηθαζία ελζηάζεσλ επί ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο πξάμεσλ». 
       φπσο ηπρφλ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ζήκεξα ηζρχνπλ, θαζψο θαη 
   3.   Σελ απφθαζε κε αξ. Πξ. νηθ. 8600/07-3-2017 ηνπ Γεκάξρνπ Πεξηζηεξίνπ Α. Παραηνπξίδε πεξί νξηζκνχ αληηδεκάξρσλ 
   4.  Σελ 512/2017 πξάμε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε, ε δηελέξγεηα ηεο δαπάλεο, ε δηάζεζε ηεο  
        πίζησζεο ζηνπο  ππφ  Κ.Α. 10.6634.10, Κ.Α. 15.6634.18, Κ.Α. 15.6634.19  & Κ.Α. 10.6634.6685 νηθνλνκηθνχ  
        έηνπο 2017, ν ηξφπνο αλάζεζεο θαη ε κειέηε 13/2017 
  5.     Σηο  κε αξ. πξ.ση. 132244/14-8-2017 θαη κε Α/Α:  Α 781 , 32245/14-8-2017 θαη κε Α/Α:  Α 782 , 32246/14-8-2017 θαη κε Α/Α:   
        Α 783, 32247/14-8-2017 θαη κε Α/Α:  Α 784, απνθάζεηο  αλάιεςεο ππνρξέσζεο   δαπάλεο θαη κε αξηζκφ θαηαρψξεζεο Α 781 ,  
        Α 782 , Α 783, Α 784 ζην Μεηξψν Γεζκεχζεσλ ηνπ Γήκνπ, 
  6.   Σηο ……………./2017 πξάμεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
  7.   Σελ …………../2017 πξάμε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία επηθπξψζεθε ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ, 

 
 

Α Ν Α Θ Δ Σ Δ Ι 
 

ζηνλ πξνκεζεπηή, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γήκνπ,  «ηελ πξνκήζεηα εηδψλ  θαζαξηφηεηαο & εππξεπηζκνχ    γηα ηηο   
αλάγθεο φισλ  ησλ  ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ  θαη ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. „‟Ο.Π.Α.Α.Π‟‟ νηθ. έηνπο  2017»  σο εμήο : 
 

ΠΑΡΑΣΗΘΔΣΑΗ ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΤ ΤΜΒΑΣΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΤΜΒΑΣΗΚΟΤ ΠΟΟΤ 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ 
ΠΟΟ- 
ΣΖΣΑ 

M/Μ 

ΔΠΩΝΤΠΗΑ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

ΣΗΜΖ (€) 
ΜΟΝΑΓΟ 

ΑΞΗΑ(€) 

      

      

 
1. Σν ζπκβαηηθφ αληηθείκελν, ζα παξαδνζεί  ζε ρψξν πνπ ζα ππνδείμεη ε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 11  ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ (γεληθή & εηδηθή ) ηεο 13/2017 κειέηεο  ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθψλ 
Τπεξεζηψλ  ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο  θαη  ε παξαιαβή ηνπ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. 
2. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ εηδψλ είλαη απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ 13/2017 κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο  Γηνηθεηηθψλ 
Τπεξεζηψλ  ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο θαη ζηελ ζρεηηθή πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή. 
3. Ζ παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 11 ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ (γεληθή & εηδηθή ) 
ηεο 13/2017 κειέηεο  ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ  ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο, απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. 
4. Ζ πιεξσκή ζηνλ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη βάζεη ηεο πεξίπησζεο α‟ ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη ηεο 
παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 200 ηνπ Ν. 4412/2016 ηκεκαηηθά γηα ην 100% ηεο αμίαο ηνπ εθάζηνηε 
ηηκνινγίνπ θάζε ηκεκαηηθήο παξαιαβήο, αθνχ αθαηξεζνχλ νη νξηδφκελεο λφκηκεο θξαηήζεηο θαη αθνχ 
ππνγξαθνχλ  ηα ζρεηηθά πξσηνθφιια πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο πνπ αθνξνχλ ην πξνο 
πιεξσκή ηηκνιφγην απφ ηηο  αξκφδηεο επηηξνπέο παξαιαβήο  ηνπ Γήκνπ ,ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 1 παξάγξαθνο  2 ππνπαξάγξαθνο  Ε 53 ηνπ Ν. 4152/13. 
5. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν Πξνκεζεπηήο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ 
ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί 
κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 
θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ 

Ν.4412/2016. 

6. Παξάβαζε νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο ζχκβαζεο απηήο, πνπ φινη ζεσξνχληαη νπζηψδεηο, θαζψο θαη εθφζνλ ζπληξέμνπλ κία ή 
πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ α), β) ή θαη γ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 133 ηνπ Ν.4412/2016, ζα ρνξεγεί ην δηθαίσκα ζηνλ 
Γήκν γηα ηε ιχζε ηεο κε θαηαγγειία πνπ ζα θνηλνπνηείηαη κε Γηθαζηηθφ Δπηκειεηή. 
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7. Γηα θάζε δηαθνξά πνπ ηπρφλ πξνθχςεη απφ ηελ παξνχζα, αξκφδηα νξίδνληαη απνθιεηζηηθά ηα Γηθαζηήξηα Αζελψλ (ε 
παξνχζα πξφβιεςε αθνξά θαη ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξρνπλ θαη άιινη δηάδηθνη κε δηαθνξεηηθή έδξα). 
8. Οη φξνη ηεο κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ ………………………………… δηαθήξπμεο θαη ηεο 13/2017 κειέηεο ηεο Γηεχζπλζεο  
Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ  ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο, ηνπο νπνίνπο ν Πξνκεζεπηήο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα, θαζψο θαη ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ Πξνκεζεπηή απνηεινχλ φξνπο θαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 
9. Ο πξνκεζεπηήο θαηέζεζε ηελ κε αξηζκφ …………………………… εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ε νπνία εθδφζεθε 
απφ ……………………………………………………………….. χςνπο ……,..€. 
10. Ο πξνκεζεπηήο  επηβαξχλεηαη κε φινπο ηνπο θφξνπο, νη λφκηκεο θξαηήζεηο θ.α   πνπ ηζρχνπλ 
θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαζψο θαη απηνχο πνπ ηπρφλ ηζρχνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο ,πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,06 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο 
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ 3 ηνπ Ν 4013/2011, θαζψο θαη 
0,06% ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.) (ΚΤΑ 1191/14.03.2017 - ΦΔΚ 
969/22.03.2017 ηεχρνο Β'), πιελ ηνπ Φ.Π.Α. πνπ βαξχλεη ηνλ Γήκν.  
11. Ζ αλσηέξσ ζχκβαζε  δελ ελερπξηάδεηαη νχηε εθρσξείηαη. 
12. Απηφ ην ζπκθσλεηηθφ ζπληάρηεθε ζε  δχν  αληίγξαθα θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνπο ζπκθσλνχληεο. 
 
 
 

           Ο  ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ                                        Ο ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ     
   
 
       ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ 
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 Υ Δ Γ Ι Ο   Τ Μ Β Α  Η  

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                       ΠΔΡΗΣΔΡΗ :        
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ                              ΑΡΗΘΜ. ΠΡΩΣ.: 
ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ 
ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ & ΠΡΟΝΟΗΑ «Ο.Π.Α.Α.Π.» 
ΓΖΜΟΤ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ 

 
Σαρ. Γ/ζε:         Πιαηεία Γεκνθξαηίαο                                         
Σαρ. Κψδηθαο:   121 34                                                        
                      210. 5701085 
                                                         

 

 

ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΤΠΡΔΠΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΗ 
ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ  Ν.Π.Γ.Γ. «Ο.Π.Α.Α.Π.», ΠΟΟΤ …………………...… ΔΤΡΩ.  

 
ην Πεξηζηέξη ζήκεξα ηελ ………………………………….ηνπ έηνπο δχν ρηιηάδεο δέθα επηά 

(2017) εκέξα ……………….. θαη ζηα γξαθεία ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ 
επσλπκία «Οξγαληζκφο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο Αζιεηηζκνχ & Πξφλνηαο», πνπ βξίζθνληαη ζηελ 
Πιαηεία Γεκνθξαηίαο (Νέν Γεκαξρείν), νη παξαθάησ ππνγεγξακκέλνη :  
1. Κνξφγηαλλε Πνιπμέλε-Δπαγγειία, Πξφεδξνο ελεξγψλ σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ 

Ν.Π.Γ.Γ. «Οξγαληζκφο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο Αζιεηηζκνχ & Πξφλνηαο», ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 240 ηνπ Ν. 3463/2006 (Κψδηθαο Γήκσλ) θαη 

2. …………………………………………………, κε έδξα η…. ………………….. νδφο 
……………………, πνπ εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ η…………………………………., πνπ 
ζα απνθαιείηαη παξαθάησ «ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ»,  
 
 

 Έρνληαο ππφςε: 
- Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ 

θαη Κνηλνηήησλ», 
- Tηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο   

 Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο,     
- Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/10,  ΦΔΚ 112Α/13.7.2010, «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο 

κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 
απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν Πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

- Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4013/2011 «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζηψλ 
πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ… » 

- Σελ απφ 12/12/12 (ΦΔΚ Α΄ 240 Πξάμε Ννκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ θπξψζεθε κε ηνλ     
 Νφκν 4111/2013 (ΦΔΚ Α΄18) άξζξ. 4 «Αλάδεημε πξνκεζεπηψλ – ρνξεγεηψλ         
πξνκεζεηψλ ησλ Γήκσλ , ησλ Ηδξπκάησλ & φισλ ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ, ησλ        
Πεξηθεξεηψλ, ησλ Ηδξπκάησλ& ησλ λνκηθψλ  ηνπο πξνζψπσλ , θαζψο θαη ησλ 
ζπλδέζκσλ ΟΣΑ α‟ θαη β‟ βαζκνχ» 

- Σελ ππ‟ αξ. 3/26-3-2013 εγθχθιην ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ «Αλάδεημε πξνκεζεπηψλ-             
ρνξεγεηψλ  πξνκεζεηψλ ησλ Γήκσλ, ησλ ηδξπκάησλ θαη φισλ ησλ λνκηθψλ ηνπο         
πξνζψπσλ, θαζψο θαη   ησλ ζπλδέζκσλ ΟΣΑ α‟ θαη β΄ βαζκνχ» 

- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη         
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Φ.Δ.Κ. 147          
Α΄/2016), 

- Σν ππ‟ αξηζ. 80/2016 πδ «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο (Α‟ 145) 
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- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 , παξάγξαθν  5, ηεο Τ.Α. 11389/1993 (ΦΔΚ  Β'185 )            
«"Δληαίνο θαλνληζκφο  πξνκεζεηψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο» 

- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 4469/2017   (ΦΔΚ Α „ 62 ) «Δμσδηθαζηηθφο       
κεραληζκφο ξχζκηζεο  νθεηιψλ επηρεηξήζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»     

            φπσο ηπρφλ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ζήκεξα ηζρχνπλ, θαζψο θαη 
- Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο αξηζκ. 03/2017 

κειέηεο ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ  ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο. 
- Σελ κε αξηζκφ 132/18-05-2017 πξάμε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί νξηζκνχ ηεο θαο 

Κνξφγηαλλε σο πξφεδξνο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Ο.Π.Α.Α.Π.». 
- Σεο αξηζκ. 117/2017 Απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί έγθξηζεο: α) ηεο 

ζθνπηκφηεηαο θαη δηελέξγεηαο ηεο πξνκήζεηαο εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ θαη 
β) ηεο δαπάλεο θαη δηάζεζε ηεο πίζησζεο ΚΑ 15.6634 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα εηδψλ 
θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ» πνζνχ 30.000€ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. 
«Ο.Π.Α.Α.Π.». 

 

 

ζπκθσλνχκε ηα επφκελα: 
O Γήκνο Πεξηζηεξίνπ ζχκθσλα κε ηηο ππ‟ αξηζκ. ………/2017 Πξάμεηο ηεο Οηθνλνκηθήο 

επηηξνπήο θαη βάζεη ηεο αξηζκ. 3/2017 κειέηεο γηα ηελ θάιπςε ησλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ 
Ν.Π.Γ.Γ. «Ο.Π.Α.Α.Π» θαηαθχξσζε ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ ζη.…. 
………………………….., γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ, ν νπνίνο 
πξνζέθεξε ηελ ζπλνιηθή ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α. ……………… επξψ θαη ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζην 
Ν.Π.Γ.Γ.  «Ο.Π.Α.Α.Π.» ηα παξαθάησ είδε ζχκθσλα κε ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο ηνπ σο εμήο :  
 

ΠΑΡΑΣΗΘΔΣΑΗ ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΤ ΤΜΒΑΣΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΤΜΒΑΣΗΚΟΤ ΠΟΟΤ 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ 
ΠΟΟ- 
ΣΖΣΑ 

M/Μ 

ΔΠΩΝΤΠΗΑ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

ΣΗΜΖ (€) 
ΜΟΝΑΓΟ 

ΑΞΗΑ(€) 

      

      

 
 
 
 
 
 

Δηδηθφηεξα ηζρχνπλ νη εμήο φξνη: 

ΑΡΘΡΟ 1 

Ζ ζπλνιηθή ηηκή ζπκθσλείηαη γηα ην πνζφ ησλ ………… επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
Φ.Π.Α.. Ζ πιεξσκή ζηνλ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη βάζεη ηεο πεξίπησζεο α‟ ηεο παξαγξάθνπ 2 
θαη ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 200 ηνπ Ν. 4412/2016 ηκεκαηηθά γηα ην 100% ηεο αμίαο ηνπ 
εθάζηνηε ηηκνινγίνπ θάζε ηκεκαηηθήο παξαιαβήο, αθνχ αθαηξεζνχλ νη νξηδφκελεο λφκηκεο 
θξαηήζεηο θαη αθνχ ππνγξαθνχλ  ηα ζρεηηθά πξσηνθφιια πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο 
πνπ αθνξνχλ ην πξνο πιεξσκή ηηκνιφγην απφ ηηο αξκφδηεο επηηξνπέο παξαιαβήο  ηνπ 
Ν.Π.Γ.Γ. «Ο.Π.Α.Α.Π.» ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξάγξαθνο  2 
ππνπαξάγξαθνο  Ε 53 ηνπ Ν. 4152/13. 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
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Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα κεηαθέξεη κε δηθή ηνπ δαπάλε ηα είδε ζε ρψξν πνπ ζα ηνπ 
ππνδείμεη ην Ν.Π.Γ.Γ..  

Ο πξνκεζεπηήο δελ έρεη δηθαίσκα λα πξνβάιιεη αδπλακία έγθαηξεο παξάδνζεο ησλ 
εηδψλ, επηθαινχκελνο ηπρφλ δπζρέξεηα εμεχξεζεο ζηελ αγνξά ησλ εηδψλ απηψλ ή ησλ πξψησλ 
πιψλ θαη γεληθά πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ, γηαηί ε πξνζθνξά ηνπ 
ππνδειψλεη πσο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηελ πξνκήζεηα κέζα ζηα ρξνληθά φξηα ηεο 
ζχκβαζεο. 

Ο αλάδνρνο νθείιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε απφ ηε ζηηγκή πνπ ιακβάλεη ηελ εληνιή 
πξνκήζεηαο ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εκεξψλ, λα εθνδηάζεη ην Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ 
παξαγγειζείζα πνζφηεηα ησλ πιηθψλ.  

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν Πξνκεζεπηήο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ 
απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο 
λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο 
ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο 
απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Ζ πξνκήζεηα ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο κειέηεο. Σα είδε πνπ πεξηγξάθεηαη 
ζηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή, πξέπεη λα είλαη απφιπηα φκνηα θαη κε ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά 
κε εθείλα πνπ ζα παξαδψζεη. 
 Ζ παξάδνζε ηεο πνζφηεηαο ησλ εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ ζα γίλνπλ 
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο. 

Ζ Τπεξεζία δελ ππνρξενχηαη λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ πνπ 
αλαγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 

Καηά ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ απφ ην Ν.Π.Γ.Γ., εμεηάδνληαη θαη 
δηαπηζηψλνληαη νη θαη‟ αξρήλ «ηδηφηεηεο» θαη νη ηπρφλ θζνξέο, δεκηέο θ.ι.π. ιφγσ ειαηησκαηηθήο 
θαηαζθεπήο ή θαθήο πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ή θάπνηαο βιάβεο πνπ 
έπαζαλ ηα είδε θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο ζην Ν.Π.Γ.Γ. Γη‟ απηφ αλ ν πξνκεζεπηήο δελ πξνβεί 
κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο, αθφηνπ εηδνπνηεζεί απφ ην Ν.Π.Γ.Γ. γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ 
είδνπο πνπ παξνπζηάδεη νπνηαζδήπνηε θχζεσο ειάηησκα, ην Ν.Π.Γ.Γ. ζα δηθαηνχηαη λα πξνβεί 
ζηελ απφξξηςε ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο, θεξχζζνληαο ηαπηφρξνλα έθπησην ηνλ πξνκεζεπηή. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 6 

Ο πξνκεζεπηήο εγγπάηαη ην ζηαζεξφ θαη ακεηάβιεην ηεο ζπκθσλεκέλεο ζην άξζξν 1 
ηηκήο, αλεμάξηεηα αλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη σο ρξφλνο παξάδνζεο ηεο πξνκήζεηαο 
ππάξμνπλ απμήζεηο απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία ζηελ ηηκή κνλάδνο ηνπ ζπκβαηηθνχ 
ηηκνινγίνπ. 

Υξφλνο παξάδνζεο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη ην δηάζηεκα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζρεηηθήο ζχκβαζεο, κέρξη ηηο 31/12/2017. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 

 Ο πξνκεζεπηήο  επηβαξχλεηαη κε φινπο ηνπο θφξνπο, νη λφκηκεο θξαηήζεηο θ.α πνπ 
ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαζψο θαη απηνχο πνπ ηπρφλ ηζρχνπλ 
θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ,πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,06 % ππέξ ησλ 
ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην 
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άξζξν 4 παξ 3 ηνπ Ν 4013/2011, θαζψο θαη 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ 
Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.) (ΚΤΑ 1191/14.03.2017 - ΦΔΚ 969/22.03.2017 ηεχρνο Β'), πιελ ηνπ 
Φ.Π.Α. πνπ βαξχλεη ην Ν.Π.Γ.Γ. «Ο.Π.Α.Α.Π.».  
 
 

ΑΡΘΡΟ 8 

Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ιάβεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηε ζσζηή 
κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ εηδψλ εληφο ησλ ρψξσλ πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ ππεξεζία. 

Ο πξνκεζεπηήο επζχλεηαη πξνζσπηθά γηα ηα αηπρήκαηα πνπ ελδέρεηαη λα ζπκβνχλ θαηά 
ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ζην πξνζσπηθφ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ή θαη ζε ηξίηνπο, ιφγσ 
ειαηησκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ή κε ελδεδεηγκέλεο πνηφηεηαο ηνπ πιηθνχ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

 Ζ παξαιαβή ησλ εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ ζα γίλνπλ απφ ηελ επηηξνπή 
παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο πξνκεζεηψλ ζην ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ Τπεξεζία. 
 

ΑΡΘΡΟ 10 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν πξνκεζεπηήο παξέδσζε ζήκεξα ζην                   
Ν.Π.Γ.Γ. ηελ αξηζκ. ………./….-….-2017 εγγπεηηθή επηζηνιή η….  ……….…………………….. 
πνζνχ ……….. επξψ, πνπ θαιχπηεη ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο 
ρσξίο ην Φ.Π.Α..  

Ζ εγγχεζε απηή ζα επηζηξαθεί ζ‟ απηφλ κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 
παξαιαβή ησλ εηδψλ, γηα ην ζχλνιν ή κέξνο ηνπ πνζνχ ζην νπνίν αλαθέξεηαη, αλ εμαηηίαο 
ελδερφκελεο παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαηαπέζεη ζε βάξνο ηνπ σο πνηληθή ξήηξα. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 11 

Ζ δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ησλ εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ πξνβιέπεηαη θαη 
θαιχπηεηαη απφ ηελ πίζησζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. 
έηνπο 2017 θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 15.6634 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη 
εππξεπηζκνχ». 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 12 

Παξάβαζε νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο ζχκβαζεο απηήο, πνπ φινη ζεσξνχληαη νπζηψδεηο, 
θαζψο θαη εθφζνλ ζπληξέμνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ α), β) ή θαη γ) ηεο 
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 133 ηνπ Ν.4412/2016, ζα ρνξεγεί ην δηθαίσκα ζην Ν.Π.Γ.Γ. 
«Ο.Π.Α.Α.Π.» γηα ηε ιχζε ηεο κε θαηαγγειία πνπ ζα θνηλνπνηείηαη κε Γηθαζηηθφ Δπηκειεηή. 

Γηα θάζε δηαθνξά πνπ ηπρφλ πξνθχςεη απφ ηελ παξνχζα, αξκφδηα νξίδνληαη 
απνθιεηζηηθά ηα Γηθαζηήξηα Αζελψλ (ε παξνχζα πξφβιεςε αθνξά θαη ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ 
νπνία ππάξρνπλ θαη άιινη δηάδηθνη κε δηαθνξεηηθή έδξα). 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

Οη φξνη ηεο αξηζκ. πξση. νηθ. …………/2017 δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο θαη ηελ 13/2017 
κειέηεο ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ/ηκήκα Γηνίθεζεο, ηνπο νπνίνπο ν 
πξνκεζεπηήο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα, θαζψο θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπ 
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Πξνκεζεπηή απνηεινχλ φξνπο θαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ζπλεπψο 
γηα φηη δελ πξνβιέθζεθε ζηελ παξνχζα ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηνπ Ν. 3463/2006 
«Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ».  

Σα δηθαηψκαηα ηνπ αλαδφρνπ θαη νη απαηηήζεηο εθ ηεο παξνχζεο δελ ελερπξηάδνληαη νχηε 
εθρσξνχληαη. 

Σν θείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο δηαβάζζεθε θαη βεβαηψζεθε απφ ηνπο δχν 
ζπκβαιιφκελνπο πνπ ππέγξαςαλ ηέζζεξα (4) φκνηα πξσηφηππα απηήο, απφ ηα νπνία ηξία (3) 
παξέκεηλαλ ζην Ν.Π.Γ.Γ. θαη έλα (1) έιαβε ν πξνκεζεπηήο. 

 
 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

                  Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ             Ο ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

  ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 
 
 
 

ΚΟΡΟΓΗΑΝΝΖ ΠΟΛΤΞΔΝΖ-ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ                                    (ΤΠΟΓΡΑΦΖ – ΦΡΑΓΗΓΑ) 
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 ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα1  και τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 

ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 

φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗ : 6472 

-Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ:Πλατεία Δθμοκρατίασ 1, Περιςτζρι , Αττικι, 12134 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: κα. Χρυςοφλα Κολοκυκά 

- Σθλζφωνο: 210 5701044,  fax 210 5701042 

- Ηλ. ταχυδρομείο: dioikitiko@peristeri.gr 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου): www.peristeri.gr 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Σίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 

CPV): «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΕΤΠΡΕΠΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΟΛΩΝ ΣΩΝ 

ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ & ΣΟΤ Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ Ο.Π.Α.Α.Π’’ » προχπολογιςμοφ 51.000,00 € 

ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 24% 

CPV 39830000-9 

- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗ:  

- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : Προμικεια 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : 168 είδθ  

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+ 

 

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ 

ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνώριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Πλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι2 : 

Σθλζφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθ3; 

 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσ4; 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα 

ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, 

υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 

β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 

των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 

φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 

αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςώπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 

τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Σθλζφωνο: *……+ 

Ηλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ5 

το άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ6· 

2. δωροδοκία7,8· 

3. απάτθ9· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ10· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ11· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων12. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Τπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπου13 το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+14 

Εάν ναι, αναφζρετε15: 

α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Ημερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
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ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+16 

ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αυτοκάθαρση»)17; 

*+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν18: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορών κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ19, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Πωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;20 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 21 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίου22; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 

του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............] 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ23 

: 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 

από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Παρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 

τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 

μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 

αυτζσ τισ περιςτάςεισ24  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Όςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ ( ενότθτα Α του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 

ότι:  

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 

ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 

που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 

εγκατάςταςισ25
; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα 

μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε 

περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 

κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων 

που αναφζρονται26, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά 

δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ 

αυτι διατίκεται δωρεάν27. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, 

προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω 

υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ 

Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ 

διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, 

ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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1 ε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) 

κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

2 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

3 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των 

μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται 

μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 

ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια 

ευρϊ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 

ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια 

ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ 

απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμφρια ευρϊ. 

4 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

5 φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ 

δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

6 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 

2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

7 φμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ 

“διαφκορά”. 

8 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ φμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία 

ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 

τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του 

υμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 

τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

9 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων 

των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν 

Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

10 Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του υμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για 

τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ 
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περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ 

εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

11 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, 

τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 

ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ 

και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ 

τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

12 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, 

τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν 

προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του 

υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων 

αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

13 Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 

Διευκφνοντα φμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 

1 του άρκρου 73 ) 

14 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

15 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

16 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

17 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν 

περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

18 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽  

εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που 

λιφκθκαν.  

19 τθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν 

Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια 

όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

20 θμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων 

καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου 

ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν 

ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν 

ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται 

λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε 

ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

21 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
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22 Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ 

κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

23 . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

24 Άρκρο 73 παρ. 5. 

25 Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα 

κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

26 Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

27 Τπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που 

παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 

τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ ,  γηα ηηο αλάγθεο φισλ 

ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ ,γηα ην πξφγξακκα «Λεηηνπξγία  Γνκψλ θαη Τπεξεζηψλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

πξνο φθεινο ησλ γπλαηθψλ θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο – Λεηηνπξγία Κέληξνπ πκβνπιεπηηθήο 

Τπνζηήξημεο Γπλαηθψλ Θπκάησλ Βίαο ζην Γήκν Πεξηζηεξίνπ»  πνπ πινπνηείηαη κέζσ ΔΠΑ 2014-2020  θαη ηνπ 

Ν.Π.Γ.Γ. «Ο.Π.Α.Α.Π»,  νηθ. έηνπο 2017. 

Ζ ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 51.000,00€ , 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  Φ.Π.Α. 24%. 

Ζ δαπάλε ησλ 51.000,00€ αλαιχεηαη , θαη ζα βαξχλεη ηηο αλάινγεο πηζηψζεηο σο εμήο : 

- ηηο ππφ ζηνηρεία Κ.Α. 10.6634.10 κε πνζό 12.000,00 € γηα όιεο ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, 15.6634.18, κε 

πνζό 5.000,00 € γηα ηα ΚΔ.ΦΙ. , 15.6634.19 κε πνζό 1.000,00 € γηα ην ηκήκα Παηδείαο Πνιηηηζκνύ & Νέαο 

Γεληάο  - Γξαθείν Γεκνηηθνύ Ωδείνπ ηνπ Γήκνπ & 10.6634.6685 κε πνζό 3.000,00 € γηα ην πξόγξακκα 

«Λεηηνπξγία  Γνκψλ θαη Τπεξεζηψλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξνο φθεινο ησλ γπλαηθψλ θαη γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο – Λεηηνπξγία Κέληξνπ πκβνπιεπηηθήο Τπνζηήξημεο Γπλαηθψλ Θπκάησλ Βίαο ζην Γήκν 

Πεξηζηεξίνπ»  πνπ πινπνηείηαη κέζσ ΔΠΑ 2014-2020 , πηζηψζεηο κε ηίηιν «Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη 

εππξεπηζκνχ», πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2017 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  Φ.Π.Α 24%  γηα ηα είδε πνπ αθνξνχλ ηνλ 

Γήκν  

θαη 

- ηε κε Κ.Α. 15.6634 πίζησζε, κε ηίηιν «Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ», κε πνζφ 

30.000,00€, πξ/ζκνχ έηνπο 2017, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α,  γηα ηα είδε πνπ αθνξνχλ ην Ν.Π.Γ.Γ. 

«Ο.Π.Α.Α.Π. ». 

Ζ ζχλαςε ζχκβαζεο εθηέιεζεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά απφ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε 

ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην αλάζεζεο  ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

αλά είδνο ζηηο ηηκέο ηεο κειέηεο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα πξνζθεξφκελα απφ απηφλ είδε θαζαξηφηεηαο θαη 

εππξεπηζκνχ θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο. 

        Πεξηζηέξη : 12-07-2017                 
  Η πληάμαζα 
 

                                      Υξπζνύια Κνινθπζά 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                             ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
ΓΗΜΟ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ                                   ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ     
 
ΜΔΛΔΣΗ     : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ    ΔΙΓΩΝ   ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΔΤΠΡΔΠΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΙ  
                       ΑΝΑΓΚΔ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ Ν.Π.Γ.Γ.  
                      « Ο.Π.Α.Α.Π.»  
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ          :  51.000,00 €     
                                                    (21.000 € γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ + 30.000 € γηα ην Ν.Π.Γ.Γ. «Ο.Π.Α.Α.Π» )      
           

ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ :  ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ 
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ               : 13/2017 
CPV                               : 39830000-9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΡΗΘΜ. ΜΔΛΔΣΖ             :   07/09-03-12 
 
 

17PROC001888154 2017-09-01



2 

 

 
 

 
 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ  (Γεληθή θαη Δηδηθή) 
 

ΑΡΘΡΟ  1: Αληηθείκελν πξνκήζεηαο  

α) Ζ παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ ,γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, γηα ην πξφγξακκα «Λεηηνπξγία  Γνκψλ θαη Τπεξεζηψλ 

ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξνο φθεινο ησλ γπλαηθψλ θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο – Λεηηνπξγία 

Κέληξνπ πκβνπιεπηηθήο Τπνζηήξημεο Γπλαηθψλ Θπκάησλ Βίαο ζην Γήκν Πεξηζηεξίνπ»  πνπ πινπνηείηαη κέζσ 

ΔΠΑ 2014-2020   θαη ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Ο.Π.Α.Α.Π. ». 

 β)  Ζ ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 51.000€  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Π.Α 24% 

Ζ δαπάλε ησλ 51.000€ αλαιχεηαη θαη ζα βαξχλεη ηηο αλάινγεο πηζηψζεηο σο εμήο : 

- ηηο ππφ ζηνηρεία Κ.Α. 10.6634.10 κε πνζό 12.000,00 € γηα όιεο ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, 15.6634.18, κε 

πνζό 5.000,00 € γηα ηα ΚΔ.ΦΙ. , 15.6634.19 κε πνζό 1.000,00 € γηα ην ηκήκα Παηδείαο Πνιηηηζκνύ & Νέαο 

Γεληάο  - Γξαθείν Γεκνηηθνύ Ωδείνπ ηνπ Γήκνπ & 10.6634.6685 κε πνζό 3.000,00 € γηα ην πξόγξακκα 

«Λεηηνπξγία  Γνκψλ θαη Τπεξεζηψλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξνο φθεινο ησλ γπλαηθψλ θαη γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο – Λεηηνπξγία Κέληξνπ πκβνπιεπηηθήο Τπνζηήξημεο Γπλαηθψλ Θπκάησλ Βίαο ζην Γήκν 

Πεξηζηεξίνπ»  πνπ πινπνηείηαη κέζσ ΔΠΑ 2014-2020  , πηζηψζεηο κε ηίηιν «Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη 

εππξεπηζκνχ», πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2017 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  Φ.Π.Α 24%  γηα ηα είδε πνπ αθνξνχλ ηνλ 

Γήκν  

θαη 

- ηε κε Κ.Α. 15.6634 πίζησζε, κε ηίηιν «Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ», κε πνζφ 

30.000,00€, πξ/ζκνχ έηνπο 2017, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α,  γηα ηα είδε πνπ αθνξνχλ ην Ν.Π.Γ.Γ. 

«Ο.Π.Α.Α.Π. ». 

γ ) Σφπνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ  θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ νξίδεηαη ν ρψξνο  πνπ ζα ππνδείμεη ε 

Τπεξεζία . 

 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                             ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
ΓΗΜΟ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ                                   ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ    
 
ΜΔΛΔΣΗ     : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ    ΔΙΓΩΝ   ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΔΤΠΡΔΠΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΙ  
                       ΑΝΑΓΚΔ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ Ν.Π.Γ.Γ.  
                      « ΟΠΑΑΠ»  
  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ          :  51.000,00 €     
                                                    (21.000 € γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ + 30.000 € γηα ην Ν.Π.Γ.Γ. «Ο.Π.Α.Α.Π» )                

 
ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ       :  ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ 
ΑΡ.  ΜΔΛΔΣΗ                    : 13/2017 
CPV                               : 39830000-9 
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ΑΡΘΡΟ 2: Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο   

Ζ πξνκήζεηα δηέπεηαη απφ: 

1) Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», 
    2)   Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο                   
          Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο,        

3) Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/10,  ΦΔΚ 112Α/13.7.2010, «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ 
νξγάλσλ ζην   δηαδίθηπν Πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

4) Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4013/2011 «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζηψλ πκβάζεσλ θαη 
Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ… » 

     5) Σελ απφ 12/12/12 (ΦΔΚ Α΄ 240 Πξάμε Ννκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ θπξψζεθε κε ηνλ Νφκν   
         4111/2013 (ΦΔΚ Α΄18) άξζξ. 4 «Αλάδεημε πξνκεζεπηψλ – ρνξεγεηψλ  πξνκεζεηψλ ησλ Γήκσλ , ησλ           
         Ηδξπκάησλ & φισλ ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ , ησλ Πεξηθεξεηψλ, ησλ Ηδξπκάησλ& ησλ λνκηθψλ  ηνπο  
          πξνζψπσλ , θαζψο θαη ησλ  ζπλδέζκσλ ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνχ» 
    6) Σελ ππ’ αξ. 3/26-3-2013 εγθχθιην ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ «Αλάδεημε πξνκεζεπηψλ-ρνξεγεηψλ    
        πξνκεζεηψλ ησλ Γήκσλ , ησλ ηδξπκάησλ θαη φισλ ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ , θαζψο θαη  
        ησλ ζπλδέζκσλ ΟΣΑ α’ θαη β΄ βαζκνχ» 
     7) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ    
          (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Φ.Δ.Κ. 147 Α΄/2016), 
     8) Σν ππ’ αξηζ. 80/2016 πδ «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο (Α’ 145) 
      9) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 , παξάγξαθν  5, ηεο Τ.Α. 11389/1993 (ΦΔΚ  Β'185 ) «"Δληαίνο θαλνληζκφο  
          πξνκεζεηψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο» 
     10) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 4469/2017   (ΦΔΚ Α ‘ 62 ) «Δμσδηθαζηηθφο κεραληζκφο ξχζκηζεο  
           νθεηιψλ επηρεηξήζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»     
     11)  Σν Ν 4314/2014 (ΦΔΚ Α΄265) ζρεηηθά α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή  αλαπηπμηαθψλ  
            παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, β) Δλζσκάησζε ηεο  Οδεγίαο 2012/17 ηνπ   
            Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ  2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην  
           ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α 297) θαη   άιιεο  δηαηάμεηο.  
     12) Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17

εο
 Γεθεκβξίνπ  

           2013 πεξί θαζνξηζκνχ θνηλψλ δηαηάμεσλ γηα ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία ηεο ΔΔ. Οη  ζρεηηθέο κε ηελ  
           Πιεξνθφξεζε θαη Δπηθνηλσλία δηαηάμεηο είλαη ηα Άξζξα 115 - 117 θαη ην  Παξάξηεκα XII ηνπ  
           Καλνληζκνχ.   
     13) Σν Π.Γ. 116/2014 (ΦΔΚ Α΄185) «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη  Αληαγσληζηηθφηεηαο» 
     14) Σελ Τ.Α. 81986/ΔΤΘΤ712ΦΔΚ Β 1822/24.08.2015, «Δζληθνί θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ γηα ηα  
           πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 Έιεγρνη λνκηκφηεηαο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ   
           ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ ΔΠΑ 2014-2020 απφ Αξρέο Γηαρείξηζεο θαη  Δλδηάκεζνπο Φνξείο –  
           Γηαδηθαζία ελζηάζεσλ επί ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο πξάμεσλ». 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3: πκβαηηθά ζηνηρεία 

Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 

α)  Γηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ 

β)  Σερληθή Έθζεζε (Πεξηγξαθή) 

γ)  πγγξαθέο Τπνρξεψζεσλ (γεληθή θαη εηδηθή) 

δ) Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο - Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο   

ε)  Οηθνλνκηθή  Πξνζθνξά 
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ΑΡΘΡΟ 4:Σξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο    

Ζ πξνκήζεηα ζα εθηειεζζεί κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ (άξζξν 117 ηνπ λ. 4412/2016) , ν νπνίνο ζα δηελεξγεζεί 

απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ, ζε αίζνπζα ηνπ Γήκνπ Πεξηζηεξίνπ ζηε Γ/λζε Πι. Γεκνθξαηίαο 1 , Σ.Κ. 

121.34 Πεξηζηέξη . 

Σν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ αθνξνχλ δεκνζηεχζεηο  ζα θαιπθζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο      

Ο αλάδνρνο ή νη αλάδνρνη ηεο πξνκήζεηαο , κεηά ηελ θαηά λφκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο απηήο, είλαη 

ππνρξεσκέλνο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα θαηαζέζεη εγγχεζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απηήο , ε νπνία 

θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% , επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο  κε ζπλππνινγηδνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, μερσξηζηά γηα θάζε 

επί κέξνπο ζχκβαζε πνπ πξνθχςεη γηα ηνλ Γήκν Πεξηζηεξίνπ & γηα ην Ν.Π.Γ.Γ «Ο.Π.Α.Α.Π. », ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016  (αθφκα θαη γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ κε ζπκβαηηθφ ηίκεκα θάησ ησλ 

20.000,00€). 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ 

θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ.  

ε πεξίπηωζε παξάβαζεο ηωλ όξωλ  ηεο ζύκβαζεο ε εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη, 

άξζξν 203/λ.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξάο    

Ζ  πξνζθεξφκελε ηηκή ηνπ αλαδφρνπ είλαη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαη ηζρχεη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο 

, δελ ππφθεηηαη γηα θαλέλα ιφγν ζε αλαζεψξεζε θαη δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηελ 

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Ν.4412/2016, γηα δηάζηεκα  ηξηψλ    (3) κελψλ ,απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο. 

Ο ρξφλνο ηζρχνο πξνζθνξάο είλαη ηξείο   (3) κήλεο από ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο . 

Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν από απηόλ πνπ πξνβιέπεηαη απνξξίπηεηαη ωο 

απαξάδεθηε. 

 

ΑΡΘΡΟ 7: Kαηαθύξωζε απνηειέζκαηνο   

Ο θάζε δηαγσληδφκελνο δχλαηαη  λα ππνβάιεη πξνζθνξά είηε γηα ην ζχλνιν είηε γηα κέξνο ησλ εηδψλ ηεο 

κειέηεο. Με ηελ πξνυπφζεζε φηη  ζα ππνβάιιεη πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο ησλ εηδψλ γηα ηα 

νπνία ζπκκεηέρεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ.  

Ζ Τπεξεζία ζα θαηαθπξψζεη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ θαηά πεξίπησζε  γηα ην ζχλνιν ή κέξνο  ησλ 

εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ, ζηνπο πξνκεζεπηέο πνπ ζα πξνζθέξνπλ ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή) ζην ζχλνιν ή κέξνο ησλ εηδψλ ηεο κειέηεο.  

 

ΑΡΘΡΟ 8: ύκβαζε  

Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί 

ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ εληφο είθνζη (20) εκεξψλ  απφ ηελ  
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θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο , γηα  λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε ηεο πξνκήζεηαο 

πνπ αθνξά ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ,  ζην  Σκ. Γηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ (γξαθείν Β 24 , Πιαηεία Γεκνθξαηίαο 1, 

Πεξηζηέξη) & ζην Σκ. Γηνίθεζεο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Ο.Π.Α.Α.Π. (γξαθείν Β 1), γηα λα ππνγξάςεη ηε 

ζχκβαζε πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ, θαη λα θαηαζέζεη, ηελ θαηά ην άξζξν 5 ηεο 

παξνχζεο, εγγχεζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απηήο, ν νπνίνο δχλαηαη λα ηελ θαηαζέζεη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 9: Αλεπαξθήο πνηόηεηα   

1. Ο πξνκεζεπηήο εγγπάηαη φηη ην ζχλνιν ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ , γηα ην 

νπνίν θαηέζεζε πξνζθνξά, ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο κειέηεο 

θαη φηη είλαη θαηάιιεια απφ θάζε πιεπξά γηα ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία ηα πξννξίδεη ε Τπεξεζία. Ζ Τπεξεζία 

δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηα, ηα νπνία ζα αζθήζεη φηαλ δηαπηζηψζεη φηη παξαβηάδνληαη νη παξαπάλσ 

δηαβεβαηψζεηο ηνπ πξνκεζεπηή. 

2. Ο πξνκεζεπηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λ’ αληηθαηαζηήζεη, χζηεξα απφ αίηεζε ηεο Τπεξεζίαο θάζε πνζφηεηα 

είδνπο θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ πνπ πξνκήζεπζε, αθφηνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ παξαπάλσ 

δηαβεβαηψζεσλ.  

3. Οη δαπάλεο επηζηξνθήο ησλ αθαηάιιεισλ εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ θαη ε απνζηνιή ησλ λέσλ 

εηδψλ, ζα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10: Φόξνη – Σέιε – Κξαηήζεηο 

Ο αλάδνρνο θαη κφλν απηφο επηβαξχλεηαη κε φινπο ηνπο θφξνπο, ηηο  λφκηκεο θξαηήζεηο θ.α  πνπ ηζρχνπλ θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο , πιελ ηνπ Φ.Π.Α. πνπ βαξχλεη ηνλ Γήκν θαη ην Ννκηθφ Πξφζσπν.   

  

ΑΡΘΡΟ 11:Παξαιαβή    

Ζ παξαιαβή ησλ εηδψλ ελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή πνπ έρεη ζπζηαζεί γηα ηνλ Γήκν θαη απφ ηελ 

αξκφδηα επηηξνπή πνπ έρεη ζπζηαζεί γηα ην Ννκηθφ Πξφζσπν  , παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 208 ηνπ Ν.4412/2016. 

Καηά ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ εμεηάδεηαη ε 

θαηαιιειφηεηα απηνχ θαη ζπκκφξθσζε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο . 

ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε 

ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη 

αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ 

νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή.  

Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε αλάδνρνο 

ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο.  

Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη 

εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.  
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Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 2 θαη 3 ηνπ 

άξζξνπ 213 ηνπ Ν.4412/2016.  

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα αιιά θαη ε πξνζθφκηζε ησλ εηδψλ ζε ρψξν πνπ ζα ππνδείμεη ε αξκφδηα 

ππεξεζία ηνπ Γήκνπ. 

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηα αξκφδηα Σκήκαηα Γηνίθεζεο πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα απφ 

ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ν ίδηνο. 

Η πξνζθόκηζε ηωλ εηδώλ ελδέρεηαη λα γίλεη ηκεκαηηθά , αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηωλ ππεξεζηώλ ηνπ 

Γήκνπ θαη ηνπ Ννκηθνύ  Πξνζώπνπ θαη κέζα ζε δηάζηεκα 20 εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο.                                                 

ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο Τπεξεζίαο ή ζε αλσηέξα βία, ε πξνζεζκία 

παξάδνζεο παξαηείλεηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ην αλψηεξν ίζν κε ηνλ αξρηθφ ρξφλν παξάδνζεο, ν αλάδνρνο 

φκσο δελ δηθαηνχηαη θακηά απνδεκίσζε γηα ηελ θαζπζηέξεζε απηή. 

Γηα θήξπμε πξνκεζεπηή εθπηώηνπ γεληθά ηζρύνπλ όζα νξίδνληαη ζην άξζξν 203 Ν. 4412/2016. 

Γεληθά γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο ηζρύνπλ όζα νξίδνληαη θαηά πεξίπηωζε ζηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ 

Σκήκαηνο ΙΙ (Γηαηάμεηο γηα ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεωλ πξνκήζεηαο αγαζώλ), ηνπ Σίηινπ 3, ηνπ Κεθαιαίνπ 

ΙΙ, ηνπ Μέξνπο Β’, (άξζξα 206 έωο & 215), ηνπ Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 12: Δμνθιεηηθόο ινγαξηαζκόο 

Ο εμνθιεηηθφο ινγαξηαζκφο εθδίδεηαη κεηά ηελ παξαιαβή ησλ εηδψλ. 

Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε α’, παξαγξ. 2 θαη παξαγξ. 3 ηνπ άξζξνπ 200 

ηνπ Ν.4412/2016, κεηά ηελ παξάδνζε θαη νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ 

ηηκνινγίσλ, αθνχ εθδνζνχλ φια ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ζηε ζπλέρεηα ειεγρζνχλ απηά απφ ηηο 

αξκφδηεο γηα ηελ πξνκήζεηα ππεξεζίεο θαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 200 θαη ζε 30 εκέξεο απφ 

ηελ έθδνζε εθάζηνπ ηηκνινγίνπ ζε ελαξκφληζε κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν πξψην, παξ.Ε § Ε5.3 ηνπ 

Ν.4152/2013/A’107 φπσο ηπρφλ έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ζήκεξα ηζρχεη. 

Ζ πιεξσκή ζηνλ πξνκεζεπηή ζα γίλεη ζε δχν μερσξηζηά ηηκνιφγηα , έλα γηα ην Γήκν ζηνπο Κσδηθνχο 

10.6634.10 , 15.6634.18, 15.6634.19 , 10.6634.6685 & έλα γηα ην Ν.Π.Γ.Γ. «Ο.Π.Α.Α.Π.» ζηνλ θσδηθφ   

15.6634 . ε πεξίπησζε ηκεκαηηθήο παξαιαβήο , εθδίδεηαη ην αληίζηνηρν ηηκνιφγην θάζε θνξά. Ζ πιεξσκή ζηνλ 

πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά γηα ην 100% ηεο αμίαο ηνπ εθάζηνηε ηηκνινγίνπ θάζε ηκεκαηηθήο παξαιαβήο, 

αθνχ αθαηξεζνχλ νη νξηδφκελεο λφκηκεο θξαηήζεηο θαη αθνχ ππνγξαθνχλ  ηα ζρεηηθά πξσηνθφιια πνζνηηθήο 

θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο πνπ αθνξνχλ ην πξνο πιεξσκή ηηκνιφγην απφ ηελ  αξκφδηα  επηηξνπή παξαιαβήο  

ηνπ Γήκνπ & ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ.  

                                                                                                   Πεξηζηέξη    12-07-2017 
               Η πληάμαζα                                                          
                             
        Υξπζνύια Κνινθπζά                                                                  
                                 
                                                            ΔΘΔΩΡΗΘΗ             
      
                                              Η αλαπι/ηξηα  Πξνϊζηακέλε 
                                         Γ/λζεο Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ 
 
 
                                                     Δπδ. Ιωαλλίδνπ             
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Α . ΔΙΓΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΤΠΡΔΠΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ  

Α/Α 
 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ 
 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 

 
ΣΙΜΗ    

ΜΟΝΑΓΟ 

 
 

ΤΝΟΛΟ 
 
 

1 

 
ΥΑΡΣΗ ΤΓΔΗΑ 125 ΓΡ., Α’ ΠΟΗΟΣΖΣΑ , 3ΦΤΛ., ΣΤΠΟΤ 
DECO ΒΔΛΟΤΓΟ, ΤΚ. 10 ΣΔΜ. 1.500 ΤΚ 3,42 5.130,00 

2 

ΥΔΗΡΟΠΔΣΔΣΔ, ZIG – ZAG, ΛΔΗΑ, ΓΗΦΤΛΛΔ 
ΛΔΤΚΔ , ΠΑΚΔΣΑ 200 ΠΔΡΗΠΟΤ ΣΔΜ., 
θηβ.(20ρ200ηεκ) 30 ΚΗΒ 14,00 420,00 

3 

ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΑ, ΑΠΛΖ, ΣΤΠΟΤ ΒΔΣΔΞ, ΒΗΓΧΣΖ, 
ΥΧΡΗ ΚΟΝΣΑΡΗ (θίηξηλε, γίγαο ) 30cm – 33cm 200 ΣΔΜ 1,17 234,00 

4 ΚΟΤΠΑ ΑΠΛΖ,   ΥΧΡΗ ΚΟΝΣΑΡΗ 120 ΣΔΜ 0,81 97,20 

5 

 
ΚΟΝΣΑΡΗ  ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ  ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΑΟ (ΓΗΑ 
ΚΟΤΠΑ & ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΑ)  1,30Μ 100 ΣΔΜ 2,10 

           
210,00 

6 

ΥΛΧΡΗΝΖ ΠΑΥΤΡΔΤΣΖ ULTRA, ΑΡΧΜΑΣΗΚΖ, ΤΚ. 
4σλ ΛΗΣΡΧΝ 80 ΣΔΜ 2,88 230,40 

7 

ΤΓΡΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ W.C, ΤΚ.750 ml , ΑΡΧΜΑ 
ΠΔΤΚΟ, ΣΤΠΟΤ HARPIC 120 ΣΔΜ 1,10 132,00 

8 

ΚΡΔΜΟΑΠΟΤΝΟ ΥΔΡΗΧΝ, ΜΔ ΓΛΤΚΔΡΗΝΖ, ΤΚ 
4σλ ΛΗΣΡΧΝ  210 ΣΔΜ 2,43 510,30 

9 ΤΓΡΟ ΣΕΑΜΗΧΝ, ΜΔ ΑΛΚΟΟΛΖ, ΤΚ 4σλ ΛΗΣΡΧΝ  50 ΣΔΜ 2,88 144,00 

10 

ΓΑΝΣΗΑ ΠΛΑΣΗΚΑ, ΜΗΑ ΥΡΖΔΧ, ΜΔΓΔΘΟ 
MEDIUM,ΤΚ ΚΟΤΣΗ 100 ΣΔΜ 80 ΚΟΤΣΗΑ 4,10 328,00 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                             ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
ΓΗΜΟ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ                                   ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ    
 
ΜΔΛΔΣΗ     : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ    ΔΙΓΩΝ   ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΔΤΠΡΔΠΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΙ  ΑΝΑΓΚΔ ΟΛΩΝ  
                       ΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ Ν.Π.Γ.Γ.   « ΟΠΑΑΠ»  
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ          :  51.000,00 €                          
                                               (21.000 € γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ + 30.000 € γηα ην Ν.Π.Γ.Γ. «Ο.Π.Α.Α.Π» ) 
 
ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ       :  ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ 
ΑΡ.  ΜΔΛΔΣΗ                    : 13/2017 
CPV                               : 39830000-9 
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11 

ΚΟΝΖ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΣΟΤΑΛΔΣΑ ( TYΠOY VIM Ή 
ΑΕΑΥ), 500 ΓΡΑΜ.. 100 ΣΔΜ 1,20 120,00 

12 

ΚΟΤΒΑ ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑΣΟ ΠΛΑΣΗΚΟ ΜΔ 
ΣΗΦΣΖ 13lt , δηαζηάζεηο (κήθνο x πιάηνο x χςνο): 36 x 
26 x 28 εθαηνζηά. 10 ΣΔΜ 3,20 32,00 

13 

ΤΓΡΟ ΓΔΝΗΚΟΤ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΑΛΚΑΛΗΚΟ, 
ΑΡΧΜΑΣΗΚΟ, ΤΚ. 4σλ ΛΗΣΡΧΝ (κε αξσκα θεξάζη) 160 ΣΔΜ 2,20 352,00 

14 

ΠΑΝΗ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΜΔ ΜΗΚΡΟΟΗΝΔ  ΓΗΑΣΑΔΗ 
40*60 100 ΣΔΜ 1,30 130,00 

15 

ΚΟΝΖ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΟ ΓΗΑ ΠΛΤΗΜΟ ΣΟ  ΥΔΡΗ 
(ΣΤΠΟΤ TIDE)  450ΓΡ 31 ΚΟΤΣΗ 1,35 41,85 

16 ΑΝΣΗΖΠΣΗΚΟ 1 ΛΗΣΡΟΤ GEL 100 ΣΔΜ 5,80 580,00 

17 ΡΟΛΟ ΚΟΤΕΗΝΑ 450ΓΡ 200     ΣΔΜ 1,26 252,00 

18 ΦΟΤΓΓΑΡΗ ΓΗΑ ΠΛΤΗΜΟ ΠΗΑΣΧΝ 6,7*11,2 200 ΣΔΜ 0,17 34,00 

19 ΤΓΡΟ ΑΛΑΣΧΝ 1 LT 50 ΣΔΜ 2,52 126,00 

20 ΠΑΡΚΔΣΔΕΑ ΑΝΣ/ΚΟ ΠΑΝΗΝΟ 80cm 7 ΣΔΜ 7,16 50,12 

21 ΤΓΡΟ ΠΛΤΗΜΑΣΟ ΠΗΑΣΧΝ ΤΚ.750ΓΡ 50 ΣΔΜ 0,90 45,00 

22 

 
ΚΟΝΣΑΡΗ ΜΔ ΔΗΓΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΦΤΓΚΣΖΡΑ ΓΗΑ 
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΑ 16 ΣΔΜ 2,70 43,20 

23 

 
ΚΟΝΣΑΡΗ ΜΔ ΔΗΓΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΠΛΑΗΟ ΓΗΑ 
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΠΑΡΚΔΣΔΕΑ 60CM 10 ΣΔΜ 7,20 72,00 

24 ΚΡΔΜΟΑΠΟΤΝΟ ΥΔΡΗΧΝ, ΜΔ ΑΝΣΗΖΠΣΗΚΟ 300ml 80 ΣΔΜ 1,98 158,40 

25 

 
ΑΚΟΤΛΑΚΗΑ ΓΗΑ ΚΑΛΑΘΑΚΗΑ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΚΑΗ 
ΜΠΑΝΗΟΤ ξνιφ 20ηκρ (48cmx50cm)  66 ΡΟΛΟ 0,35 23,10 

26 

ΠΗΓΚΑΛ ΣΟΤΑΛΔΣΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΗΝΟΥ ΑΣΗΝΔ 
ΚΛΔΗΣΟ Γηαζηάζεηο: δηάκεηξν ρ χςνο , Φ9,3 cmΥ 40,5 
cm  50 ΣΔΜ 15,00 750,00 

27 

ΚΟΤΒΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΓΗΠΛΟ 
ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑΣΟ  ΜΔ ΠΛΑΗΝΟ ΚΑΓΟ 
ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ , ΜΔ ΒΑΖ ΚΑΗ ΚΑΠΑΚΗ ΓΗΑ ΑΚΟ 
ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΧΝ 2 ΣΔΜ 119,15 238,30 

  

 
 
ΤΝΟΛΟ    10.483,87 

 
 ΦΠΑ 24%    2.516,13 

 

 
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    13.000,00 
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Β . ΔΙΓΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΤΠΡΔΠΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΩΝ ΚΔ.ΦΙ  

Α/Α 
 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ 

 
ΠΟΟΣΗΣ

Α 

 
ΜΟΝΑΓΑ 

 
ΣΙΜΗ    

ΜΟΝΑΓΟ 

 
 

ΤΝΟΛΟ 
 
 

1 ΑΛΑΣΗ ΓΗΑ ΠΛΤΝΣΖΡΗΟ ΠΗΑΣΧΝ   ( 5 θηιά) 27 ΣΔΜ 5,04 136,08 

2 ΑΛΟΤΜΗΝΟΥΑΡΣΟ 30 εθ. X 30 κ 8 ΣΔΜ 2,00 16,00 

3 

ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΟ ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ ΠΗΑΣΧΝ Δ ΚΟΝΖ    
( 5 θηιά) 50 ΣΔΜ 8,10 405,00 

4 ΑΠΟΜΖΣΗΚΟ ΛΔΚΑΝΖ ΚΡΔΜΑΣΟ 20ΓΡ 10 ΣΔΜ 0,36 3,60 

5 ΑΠΟΜΖΣΗΚΟ ΥΧΡΟΤ 250ML 10 ΣΔΜ 2,70 27,00 

6 

ΠΑΝΗ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ  (ΠΟΓΓΟΠΔΣΔΣΑ) ΣΤΠΟΤ 
ΒΔΣΔΥ 30Υ30 60 ΣΔΜ 0,80 48,00 

7 ΓΑΝΣΗΑ ΛΑΣΗΥΔΝΗΑ (ΕΔΤΓΟ) 7,5 cm 20 ΕΔΤΓΖ 0,70 14,00 

8 ΓΗΑΦΑΝΖ ΜΔΜΒΡΑΝΖ 250 ΜΔΣΡΑ 3 ΣΔΜ 3,42 10,26 

9 

ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΓΗΑ ΣΑ ΑΛΑΣΑ (ΜΠΟΤΚΑΛΗΑ ΦΔΚ. 
500ml) 15 ΣΔΜ 1,26 18,90 

10 

ΚΑΓΟ ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΧΝ ΚΟΤΕΗΝΑ (ΜΔ ΚΑΠΑΚΗ) 25 
ΛΗΣΡΧΝ 6 ΣΔΜ 8,10 48,60 

11 ΚΑΛΑΘΗ ΚΟΤΠΗΓΗΧΝ (ΜΔ ΚΑΠΑΚΗ) 65 Υ 95 εθ. 5 ΣΔΜ 21,60 108,00 

12 

ΚΑΛΑΜΑΚΗΑ ΤΚΔΤΑΜΔΝΑ ΑΝΑ ΣΔΜΑΥΗΟ (1000 
ΣΜΥ/ΤΚ) 5 ΠΑΚ 7,20 36,00 

13 ΚΟΤΒΑ ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑΣΟ ΜΔ ΣΗΦΣΖ (ΑΠΛΟ) 13lt 5 ΣΔΜ 3,20 16,00 

14 

ΚΑΡΟΣΗ  ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑΣΟ ΜΟΝΟ 
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ  ΜΔ ΣΗΦΣΖ ΠΡΔΑ 2 ΣΔΜ 68,40 136,80 

15 

ΚΟΤΣΑΛΗΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΓΛΤΚΟΤ                
(  ΠΑΚΔΣΟ ΣΧΝ 10 ΣΔΜ.) 80 ΠΑΚ 0,40 32,00 

16 ΚΡΔΜΟΑΠΟΤΝΟ ΑΝΣΛΗΑ 300ml 148 ΣΔΜ 0,76 112,48 

17 ΛΔΚΑΝΖ ΠΛΑΣΗΚΖ ΜΔΑΗΟ ΜΔΓΔΘΟ 3 ΣΔΜ 1,62 4,86 

18 ΜΑΛΑΚΣΗΚΟ ΡΟΤΥΧΝ (ΜΠΔΣΟΝΗ  4 ΛΗΣΡΑ) 3 ΣΔΜ 2,40 7,20 

19 ΠΑΠΗ ΣΟΤΑΛΔΣΑ 750ml 28 ΣΔΜ 1,10 30,80 

20 ΠΗΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΛΔΤΚΑ (20 ΣΔΜ/ΤΚ) 75 ΤΚ 1,26 94,50 

21 ΠΗΑΣΟΘΖΚΖ ΠΛΑΣΗΚΖ 43CMΥ36CM 3 ΣΔΜ 4,50 13,50 

22 ΠΗΓΚΑΛ ΚΛΔΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΑΣΗΚΟ ΜΔ ΒΟΤΡΣΑ 11 ΣΔΜ 1,98 21,78 
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23 ΠΗΡΟΤΝΗΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ (10 ΣΜΥ/ΠΑΚΔΣΟ) 90 ΠΑΚ 0,36 32,40 

24 ΠΟΣΖΡΗ ΠΛΑΣΗΚΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ (100 ΣΜΥ/ΤΚ) 250ml 65 ΤΚ 1,26 81,90 

25 ΠΟΣΖΡΗ ΠΛΑΣΗΚΟ ΣΟΤ ΚΑΦΔ (100 ΣΜΥ/ΤΚ) 130ml 25 ΤΚ 1,26 31,50 

26 ΡΟΛΟ ΚΟΤΕΗΝΑ ΛΔΤΚΟ  500γξ(12 ΣΜΥ/ΤΚ) 25 ΤΚ 15,12 378,00 

27 ΑΚΟΗ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 65x90 (ΚΗΛΑ) 28 ΚΗΛΑ 1,62 45,36 

28 ΑΚΟΤΛΔ ΓΗΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΚΟΤΠΑ (ΠΑΚΔΣΑ) 2 ΠΑΚ * 16,20 32,40 

29 ΑΚΟΤΛΔ ΥΑΡΣΟΓΟΥΔΗΟΤ 48x55 (ΚΗΛΑ) 28 ΚΗΛΑ 3,06 85,68 

30 ΚΟΝΖ ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ (20 ΚΗΛΑ) 2 ΤΚ 24,00 48,00 

31 ΚΟΤΠΑ ΜΔ ΚΟΝΣΑΡΗ 20 ΣΔΜ 1,26 25,20 

32 ΚΟΤΠΑ ΥΧΡΗ ΚΟΝΣΑΡΗ 12 ΣΔΜ 0,81 9,72 

33 ΤΡΜΑΣΗΝΟ ΦΟΤΓΓΑΡΗ (ΜΔΑΗΟ) 22 ΣΔΜ 0,18 3,96 

34 ΦΟΤΓΓΑΡΗ ΚΟΤΕΗΝΑ (3 ΣΜΥ/ΤΚ) 61 ΤΚ 0,45 27,45 

35 ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ (ΜΔ ΚΟΝΣΑΡΗ) 4 ΣΔΜ 4,32 17,28 

36 ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ (ΥΧΡΗ ΚΟΝΣΑΡΗ) 7 ΣΔΜ 2,70 18,90 

37 ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΑ ΣΤΠΟΤ VETEX (ΜΔ ΚΟΝΣΑΡΗ) 12 ΣΔΜ 1,62 19,44 

38 ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΑ ΣΤΠΟΤ VETEX (ΥΧΡΗ ΚΟΝΣΑΡΗ) 43 ΣΔΜ 1,08 46,44 

39 ΤΓΡΟ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΟ ΓΑΠΔΓΟΤ ( 4 ΛΗΣΡΑ) 58 ΣΔΜ 2,20 127,60 

40 

ΤΓΡΟ ΓΤΑΛΗΣΗΚΟ ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ ΠΗΑΣΧΝ ( 4 
ΛΗΣΡΑ/ΜΠΔΣΟΝΗ) 15 ΣΔΜ 6,30 94,50 

41 ΤΓΡΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΠΗΑΣΧΝ ( 4 ΛΗΣΡΑ) 20 
ΜΠΔΣΟ

ΝΗΑ 2,34 46,80 

42 ΤΓΡΟ ΣΕΑΜΗΑ ( 4 ΛΗΣΡΑ) 10 ΣΔΜ 2,88 28,80 

43 ΤΓΡΟΥΛΧΡΗΚΟ ΟΞΤ 500ml 7 ΣΔΜ 0,35 2,45 

44 ΦΑΡΑΗ ΜΔ ΦΖΛΟ ΥΔΡΗ 6 ΣΔΜ 1,60 9,60 
 
 

45 

ΥΑΡΣΗ ΤΓΔΗΑ (ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΓΗΑ ΘΖΚΖ) 12 
ΣΜΥ/ΤΚ 450γξ 11 ΤΚ 16,20 178,20 

46 ΥΑΡΣΗ ΤΓΔΗΑ 95γξ  ΛΔΤΚΟ (40 ΣΜΥ/ΤΚ) 38 ΤΚ 11,70 444,60 
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47 ΥΑΡΣΗΝΑ ΣΡΑΠΔΕΟΜΑΝΣΖΛΑ ΣΔΣΡΑΓΧΝΑ(ΚΟΤΣΑ) 4 ΚΟΤΣΔ 18,00 72,00 

48 

ΥΑΡΣΟΠΔΣΔΣΑ ΦΑΓΖΣΟΤ 30x30  
(48 ΣΔΜ/ΠΑΚ) - (ΚΗΒ 40ΠΑΚ.) 34 ΚΗΒ 15,84 538,56 

49 

ΥΔΗΡΟΠΔΣΔΣΔ, ZIG – ZAG, ΛΔΗΑ, ΓΗΦΤΛΛΔ 
ΛΔΤΚΔ , ΠΑΚΔΣΑ 200 ΠΔΡΗΠΟΤ ΣΔΜ., θηβ.(20ρ200ηεκ) 2 ΤΚ 14,00 28,00 

50 ΥΛΧΡΗΝΖ  ΠΑΥΤΡΔΤΣΖ  4 ΛΗΣΡΑ/ΜΠΔΣΟΝΗ  75 ΣΔΜ 2,88 216,00 

 

 
ΤΝΟΛΟ    

 
4.032,10 

 
 
ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ 

   
 

0,16 

 
 

 
ΤΝΟΛΟ 

   
 

4.032,26 

 
 
ΦΠΑ 24% 

   
 

967,74 

 
 
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 

   
 

5.000.00 

* 1 ΠΑΚ ΜΔ ΚΩΓΙΚΟ kenwood 2000,131.1081 & 1 ΠΑΚ ΜΔ ΚΩΓΙΚΟ hobby-VC 640,serial number 1546000528) 
 

Γ. 

 
ΔΙΓΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΤΠΡΔΠΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

«Λειηοςπγία  Γομών και Υπηπεζιών ηηρ Τοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ ππορ όθελορ ηων γςναικών και για ηην 

καηαπολέμηζη ηηρ βίαρ – Λειηοςπγία Κένηπος Σςμβοςλεςηικήρ Υποζηήπιξηρ Γςναικών Θςμάηων Βίαρ ζηο Γήμο 

Πεπιζηεπίος», ΟΠΣ 5000959, ηος Δ.Π. «Αηηική 2014-2020» , ΔΣΠΑ 2014-2020 

 
 

Α/Α  
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ 

 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

 
ΜΟΝΑΓΑ 

 
ΣΙΜΗ    

ΜΟΝΑΓΟ 

 
ΤΝΟΛΟ 

 
 

1 
ΥΑΡΣΗ ΤΓΔΗΑ 125 ΓΡ., Α’ ΠΟΗΟΣΖΣΑ , 3ΦΤΛ., ΣΤΠΟΤ 
DECO ΒΔΛΟΤΓΟ, ΤΚ. 10 ΣΔΜ. 380 ΤΚ 3,42 1.299,60 

2 
ΥΔΗΡΟΠΔΣΔΣΔ, ZIG – ZAG, ΛΔΗΑ, ΓΗΦΤΛΛΔ 
ΛΔΤΚΔ , ΠΑΚΔΣΑ 200 ΠΔΡΗΠΟΤ ΣΔΜ., θηβ.(20ρ200ηεκ) 40 ΚΗΒ 14,00 560,00 

3 
ΤΓΡΟ ΓΔΝΗΚΟΤ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΑΛΚΑΛΗΚΟ, 
ΑΡΧΜΑΣΗΚΟ, ΤΚ. 4σλ ΛΗΣΡΧΝ (κε άξσκα θεξάζη) 137 ΣΔΜ 2,20 301,40 

4 
ΥΛΧΡΗΝΖ ΠΑΥΤΡΔΤΣΖ ULTRA, ΑΡΧΜΑΣΗΚΖ, ΤΚ. 
4σλ ΛΗΣΡΧΝ 40 ΣΔΜ 2,88 115,20 

5 ΚΡΔΜΟΑΠΟΤΝΟ ΥΔΡΗΧΝ, ΜΔ ΑΝΣΗΖΠΣΗΚΟ 300ml 60 ΣΔΜ 1,98 118,80 

6 

ΠΔΣΔΣΑ ΑΠΟΡ. ΣΤΠΟΤ WETTEX ΜΔΑΗΟΤ 
ΜΔΓΔΘΟΤ Ν. 4 30 ΣΔΜ 0,80 24,00 

 

 
ΤΝΟΛΟ    2.419,00 

 ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ    0,355 

 ΤΝΟΛΟ    

 
2419,355 

 ΦΠΑ 24% 
   

580,645 

 

 
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    3.000,00 
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Γ . ΔΙΓΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΤΠΡΔΠΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ Ν.Π.Γ.Γ. «Ο.Π.Α.Α.Π» 

Α/Α 
 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ 
 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
 

ΜΟΝΑΓΑ 

 
ΣΙΜΗ    

ΜΟΝΑΓΟ
 

 
 

ΤΝΟΛΟ 
 
 

1 

ΠΔΣΔΣΑ ΑΠΟΡ. ΣΤΠΟΤ WETTEX ΜΔΑΗΟΤ 
ΜΔΓΔΘΟΤ Ν. 4  515 ΣΔΜ 0,80 412,00 

2 ΞΔΚΟΝΟΠΑΝΑ ΓΗΑΣΑΔΧ Ν. 3 31 ΣΔΜ 0,60 18,60 

3 ΓΗΑΦΑΝΖ ΜΔΜΒΡΑΝΖ ΤΚ. 20 m (ΔΛΟΦΑΝ) 102 ΤΚ. 1,00 102,00 

4 ΑΛΟΤΜΗΝΟΥΑΡΣΟ ΤΚΔΤΗΑ 30m   135 ΤΚ. 2,00 270,00 

5 ΑΚΟΤΛΔ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΜΔΑΗΔ ΤΚΔΤΑΗΑ 50 ηεκ. 145 ΤΚ. 0,90 130,50 

6 

ΑΚΟΤΛΔ ΝΑΤΛΟΝ ΓΗΑ ΚΑΛΑΘΗ ΓΡΑΦΔΗΟΤ  
 (ζπζθ. 20 ηεκ.) 790 ΤΚ. 0,40 316,00 

7 ΤΡΜΑ ΦΗΛΟ ΓΗΑ ΚΑΣΑΡΟΛΔ 88 ΣΔΜ 0,20 17,60 

8 ΦΑΡΑΗΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΜΔ ΚΟΝΣΑΡΗ  58 ΣΔΜ 1,60 92,80 

9 ΤΡΜΑ ΠΗΡΑΛ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ  (ΥΡΤΟ ή  ΑΖΜΗ) 232 ΣΔΜ 0,50 116,00 

10 

ΦΟΤΓΓΑΡΗΑ ΜΔ ΤΡΜΑ ΜΔΓΑΛΑ ΓΗΑ ΠΛΤΗΜΟ 
ΠΗΑΣΧΝ  542 ΣΔΜ 0,20 108,40 

11 ΚΟΤΠΔ ΝΑΗΛΟΝ ΓΗΠΛΔ ΥΧΡΗ ΚΟΝΣΑΡΗ 98 ΣΔΜ 0,80 78,40 

12 

ΚΟΤΠΔ ΥΟΡΣΟΤ  (ςάζηλε κε θνληάξη θαηάιιειε γηα 
εμσηεξηθνχο ρψξνπο χςνο139-140cm,βάξνο 900-950cm) 12 ΣΔΜ 3,60 43,20 

13 ΚΟΤΒΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΜΔ ΡΟΓΔ 10 ΣΔΜ 68,40 684,00 

14 

ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΔ ΑΠΛΔ ΒΗΓΧΣΔ ΑΠΟ ΑΠΟΡ. ΤΛΗΚΟ 
, ΜΔ ΚΟΝΣΑΡΗ 152 ΣΔΜ 2,00 304,00 

15 ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ (πεηζέηα)  146 ΣΔΜ 2,70 394,20 

16 ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΚΟΝΣΑΡΗ ΔΠΑΓΓ. ΦΟΤΓΓ. RAF 69 ΣΔΜ 0,90 62,10 

17 ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΚΡΑΣ ΔΠΑΓΓ. ΦΟΤΓΓ. RAF 48 ΣΔΜ 1,40 67,20 

18 ΚΟΤΒΑΓΑΚΗ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ WC ΥΧΡΗ ΚΑΠΑΚΗ 75 ΣΔΜ 4,70 352,50 

19 ΚΡΔΜΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ζπζθ. 750ml (ηχπνπ JIF) 153 ΣΔΜ 1,20 183,60 

20 ΦΗΑΛΔ ΓΗΑ ΓΚΑΕΑΚΗΑ  190γξ 100 ΣΔΜ 1,10 110,00 

21 ΟΗΝΟΠΝΔΤΜΑ ΦΧΣΗΣΗΚΟ   ζπζθ. 350ml 114 ΣΔΜ 1,00 114,00 
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22 ΚΟΤΣΑΛΑΚΗΑ ΠΛΑΣΗΚΑ  ζπζθ. 10 ηεκ. 113 ΤΚ. 0,40 45,20 

23 ΚΑΛΑΜΑΚΗΑ ΠΛΑΣΗΚΑ  ζπζθ. 100 ηεκ. 42 ΤΚ. 0,70 29,40 

24 ΠΟΣΖΡΗΑ ΠΛΑΣΗΚΑ  ζπζθ 50ηεκ. 98 ΤΚ 0,60 58,80 

25 

ΠΑΓΟΚΤΦΔΛΔ (κηαο ρξήζεο) ζπζθ .( 10ηεκ, 240 
παγάθηα) 31 ΤΚ 0,70 21,70 

26 ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΑ ΦΟΤΡΝΟΤ  ζπζθ. 500ml 12 ΤΚ. 1,80 21,60 

27 ΑΚΟΤΛΔ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ  ην θηιφ 0,80ρ1,10 1.070 ΚΗΛΑ 1,60 1.712,00 

28 

ΑΚΟΤΛΔ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΑΝΘΔΚΣΗΚΔ ΜΔ 
ΚΟΡΓΟΝΗ  ζπζθ 10ηεκ. (δηαζηάζεσλ 70ρ90cm) 790 ΤΚ. 0,70 553,00 

29 ΥΛΧΡΗΝΖ ΛΔΤΚΖ ΛΔΜΟΝΗ  ζπζθ.  2 lit. 560 ΤΚ. 1,20 672,00 

30 ΥΛΧΡΗΝΖ ΠΑΥΤΡΡΔΤΣΖ  750ml 965 ΤΚ. 0,90 868,50 

31 ΤΓΡΟ ΣΕΑΜΗΧΝ  400-450ml 265 ΤΚ. 1,00 265,00 

32 ΚΟΝΖ ΠΛΤΗΜΑΣΟ ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ ΡΟΤΥΧΝ   ην θηιφ 330 ΚΗΛΑ 1,20 396,00 

33 ΜΑΛΑΚΣΗΚΟ ΡΟΤΥΧΝ   ζπζθ. 4lit 92 ΤΚ. 2,40 220,80 

34 ΛΔΤΚΑΝΣΗΚΟ ΡΟΤΥΧΝ  ζπζθ. 300gr 100 ΤΚ. 1,00 100,00 

35 

ΑΠΟΚΛΖΡΤΝΣΗΚΟ (ΑΛΑΣΗ) ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ ΡΟΤΥΧΝ 
ζπζθ. 1Κgr 21 ΤΚ. 1,80 37,80 

36 ΥΑΡΣΟΜΑΝΣΗΛΑ  θνπηί 100 ηεκ.(απηνθ.) 670 ΣΔΜ 0,70 469,00 

37 ΤΓΡΟ ΑΠΟΤΝΗ ΔΠΑΓ. ΠΛΤΝΣΖΡ. ΠΗΑΣΧΝ  ην ιίηξν 836 ΛΗΣΡΑ 1,50 1.254,00 

38 ΤΓΡΟ ΣΔΓΝΧΣΗΚΟ ΔΠΑΓ. ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ ΠΗΑΣΧΝ  4lit 96 ΣΔΜ 6,30 604,80 

39 

ΤΓΡΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΠΑΣΧΜΑΣΟ ΥΧΡΗ ΞΔΒΓΑΛΜΑ  
4lit. 455 ΣΔΜ 2,20 1.001,00 

40 

YΓΡΟ ΑΠΟΤΝΗ ΠΗΑΣΧΝ ΓΗΑ ΠΛΤΗΜΟ ΣΟ ΥΔΡΗ  
500ml. 550 ΣΔΜ 0,70 385,00 

41 ΤΓΡΟ ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΥΑΛΗΧΝ ΣΤΠΟΤ CARPEX (1L) 8 ΣΔΜ 4,50 36,00 

42 KΡΔΜΟΑΠΟΤΝΟ ΥΔΡΗΧΝ   1lt 510 ΣΔΜ 1,00 510,00 

43 ΜΧΡΟΜΑΝΣΖΛΑ (72θ) 540 ΠΑΚΔΣΑ 0,90 486,00 

44 

ΑΚΟΤΛΔ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΚΟΤΠΑ    FAKIR                 
(5 ηεκ.) 28 ΣΔΜ 19,80 554,40 

45 

ΑΚΟΤΛΔ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΚΟΤΠΑ  SIEMENS SUPER 
1700 w     (5 ηεκ.) 7 ΣΔΜ 19,80 138,60 

46 ΓΑΝΣΗΑ ΠΛΑΣΗΚΑ  Νν 6,5-7 ΣΟ ΕΔΎΓΟ 118 ΕΔΤΓΖ 0,70 82,60 
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47 ΓΑΝΣΗΑ ΠΛΑΣΗΚΑ  Νν 7,5-8 ΣΟ ΕΔΤΓΟ  151 ΕΔΤΓΖ 0,70 105,70 

48 ΑΠΟΦΡΑΚΣΗΚΖ ΚΟΝΖ   300γξ 47 ΣΔΜ 1,80 84,60 

49 ΑΦΑΛΑΣΗΚΟ ΤΓΡΟ 4ιίηξσλ 24 ΣΔΜ 3,60 86,40 

50 ΑΚΟΤΛΔ κε ην θηιφ 50ρ70 250 ΚΗΛΑ 1,60 400,00 

51 ΑΝΣΗΖΠΣΗΚΟ ΥΔΡΗΧΝ  (1lit) 95 ΣΔΜ 5,80 551,00 

52 ΠΗΑΣΑΚΗΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΜΔΓΑΛΑ  ζπζθ. 10ηεκ.  114 ΣΔΜ 0,50 57,00 

53  ΡΟΛΟ ΥΑΡΣΗ ΤΓΔΗΑ  120gr (ζπζθ.10 ηεκ) 525 ΤΚ. 3,30 1.732,50 

54 ΥΑΡΣΟΠΔΣΔΣΔ   ζπζθ. 80ηεκ. 457 ΤΚ. 0,50 228,50 

55 ΡΟΛΟ ΚΟΤΕΗΝΑ ΛΔΤΚΟ  ζπζθ. 800gr 437 ΤΚ. 2,10 917,70 

56 ΓΑΝΣΗΑ ΜΗΑ ΥΡΖΔΧ  θνπηί 100 ηεκ. (ηαηξηθά) 235 ΣΔΜ 4,10 963,50 

57 ΥΔΗΡΟΠΔΣΔΣΔ ΛΔΤΚΔ (παθ. 200Φ)  740 ΠΑΚΔΣΑ 0,70 518,00 

58 ΛΑΓΟΥΑΡΣΟ Δ ΡΟΛΟ  ζπζθ. 10m. 100 ΤΚ. 1,10 110,00 

59 

ΤΓΡΟ ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΟ ΣΟΤΑΛΔΣΑ  W.C. 
750ML(ηχπνπ παπί) 199 ΤΚ. 1,10 218,90 

60 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΚΟΝΣΑΡΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ 
ΦΟΤΓΓ. 45 ΣΔΜ 2,70 121,50 

61 ΑΝΣΑΛ. ΠΡΔΑ ΓΗΑ ΔΠΑΓΓ. ΚΑΡΟΣΗ ΦΟΤΓΓ. 23 ΣΔΜ 27,00 621,00 

62 

 ΘΖΚΔ ΓΗΑ ΚΡΔΜΟΑΠΟΤΝΟ ΜΟΝΗΜΔ ΣΟΗΥΟΤ 
ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ 20 ΣΔΜ 32,40 648,00 

63 ΑΝΣΑΛΛ. ΚΔΦΑΛΖ ΔΠΑΓΓ. ΦΟΤΓΓ. 35 ΣΔΜ 1,50 52,50 

64 ΚΟΤΠΑΚΗ ΠΛΑΣΗΚΟ ΚΑΗ ΘΖΚΖ WC 87 ΣΔΜ 2,30 200,10 

65 ΚΟΝΖ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ  500ΜL (ηχπνπ  roli) 78 ΣΔΜ 1,20 93,60 

66 

ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ ΚΟΝΣΑΡΗΑ ΓΗΑ ΒΗΓΧΣΔ ΚΟΤΠΔ  - 
ΦΟΤΓΓΑΡ.   1.40 cm 63 ΣΔΜ 2,20 138,60 

67 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΚΑΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ ΚΟΤΒΑ 
25lt 29 ΣΔΜ 9,00 261,00 

68  ΚΟΤΒΑ ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑΣΟ   13lt 37 ΣΔΜ 3,20 118,40 

69 ΠΑΝΑΚΗΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΜΔ ΜΗΚΡΟΗΝΔ  42 ΣΔΜ 1,30 54,60 

70 ΠΗΑΣΑΚΗΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΜΗΚΡΑ  ζπζθ. 10ηεκ. 10 ΣΔΜ 0,90 9,00 

71 ΛΑΣΗΥΟ ΝΔΡΟΤ 1/2΄΄ 20 ΜΔΣΡΑ 0,70 14,00 

72 ΘΖΚΔ ΣΟΗΥΟΤ ΓΗΑ ΥΔΗΡΟΠΔΣΔΣΔ 4 ΣΔΜ 32,30 129,20 
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73 ΠΑΡΚΔΣΔΕΔ 50cm , ΒΑΜΒΑΚΔΡΖ ΔΣ ΚΟΜΠΛΔ 4 ΣΔΜ 9,00 36,00 

74 ΞΤΣΡΑ ΓΑΠΔΓΟΤ ΜΔ ΛΑΒΖ  10 ΣΔΜ 3,60 36,00 

75 ΞΔΚΟΝΗΣΡΑ ΠΣΤΟΜΔΝΖΣΤΠΟΤ  swiffer 2 ΣΔΜ 4,30 8,60 

76 ΚΑΘΑΡΗΣΖΡΑ ΓΑΠΔΓΟΤ ΠΛΑΣΗΚΟ  70cm  8 TEM 9,90 79,20 

77 ΚΑΘΑΡΗΣΖΡΑ ΓΑΠΔΓΟΤ ΠΛΑΣΗΚΟ  50cm  8 TEM 6,30 50,40 

78 ΠΟΓΟΜΑΚΣΡΟ ΜΑΤΡΟ ΚΑΟΤΣΟΤΚ 50ρ100 10 ΣΔΜ 18,00 180,00 

79 

ΔΣ ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑΣΟ ΠΛΑΣΗΚΟ ΜΔ ΠΡΔΑ 
ΓΗΠΛΟ ΚΟΤΒΑ  5 ΣΔΜ 63,00 315,00 

80 

ΔΣ ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑΣΟ ΠΛΑΣΗΚΟ ΜΔ ΠΡΔΑ 
ΜΟΝΟ ΚΟΤΒΑ 5 ΣΔΜ 54,00 270,00 

81 ΒΟΤΡΣΔ ΠΟΤΛΜΑΝ 3 ΣΔΜ 10,80 32,40 

82 ΚΟΝΣΑΡΗ ΒΟΤΡΣΑ ΠΟΤΛΜΑΝ  1.20 ΠΣΤΟΜΔΝΟ 3 ΣΔΜ 10,80 32,40 

83 

ΤΓΡΟ ΠΛΤΗΜΑΣΟ ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ ΡΟΤΥΧΝ  5lit Να 
είλαη άνζκν 2 ΣΔΜ 9,00 18,00 

84 

ΣΑΤ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΣΕΑΜΗΧΝ ΜΔ ΛΑΣΗΥΟ & 
ΦΟΤΓΓΑΡΗ  30 cm. Μεηαιιηθή ιαβή 15 ΣΔΜ 5,40 81,00 

85 ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΟ ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ ΣΤΠΟΤ  DETTOL 750ml 33 ΣΔΜ 3,60 118,80 

 ΤΝΟΛΟ    24.193,40 
 
 ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ    0,15 

 ΤΝΟΛΟ    24.193,55 

 ΦΠΑ 24%    5.806,45 

 

 
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    30.000,00 

                                                                                       
           Πεξηζηέξη   12/07/2017 

               Η πληάμαζα                                                      
                                                                                                           ΔΘΔΩΡΗΘΗ             
       
      Υξπζνύια Κνινθπζά                                               
                                                                                               Η αλαπι/ηξηα  Πξνϊζηακέλε 
                                                                                          Γ/λζεο Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ 
  
 
                                                                                                        Δπδ. Ιωαλλίδνπ   
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