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ΑΔΑ: Ω48Ο46ΜΚ6Π-Ζ16 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) 
(Διαδικασία απευθείας ανάθεσης με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα   

από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής) 
 

1.         Γνωρίζεται ότι, η Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου, λαμβάνοντας υπόψη: 

Α. Τις διατάξεις 
α) Του Ν. 1481/1984 ΄΄Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης΄΄, όπως αυτές ισχύουν (ΦΕΚ Α΄- 152/8-10-1984).  

β) Του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης κ.λ.π»(Α.143) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 

4337/2015 (Α.129), 

γ) Του Ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη 

φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές 

διατάξεις» (Α΄-240). 

δ) Του Ν.2286/1995 (Α’-95) «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε-

συμπληρώθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 

ε) Του Ν. 2452/1996 «Ρύθμιση θεμάτων προσφυγών κατά τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1975/1991 και 

άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με το Ν. 2676/1999. 
στ) Του Ν.2690/1999 (Α’-45) , αρθ.21 , «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας & άλλες διατάξεις» 

ζ) Του Ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής 

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 

Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και 

άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 231 του Ν.4281/2014 «Κεφάλαιο Β΄ Γενική 

Διάρθρωση – Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας» και ισχύει. 

η) Του Ν. 4412/2016 (Α.147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα. 

θ) Του Π.Δ. 191/1995 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που 

εκτελούνται από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 
ι) Του Π.Δ.14/2001 (Α’-12) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας», όπως ισχύουν. 
ια) Του Π.Δ. 184/2009 ΄΄Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του΄΄ 

(ΦΕΚ Α΄ - 213/7-10-2009). 

ιβ) Του Π.Δ. 85/2012 (Α΄-141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών». 

ιγ) Του Π.Δ. 178/2014 (Α.281) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας». 

ιδ) Του Π.Δ. 123/2016 (Α΄-208) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων» 

ιε) Του Π.Δ. 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.145). 

ιστ) Του Π.Δ. 131/2016 «Σύσταση Δ.Ε.Ε.Π.Δ.» (Α.235) 

ιζ) Του Π.Δ. 7/2017 (Α.14) «Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών 
Ελληνικής Αστυνομίας». 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η           Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΤΟΥ  ΠΟΛΙΤΗ      

ΑΡΧΗΓΕΙΟ    ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ   ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

Β  Ο  Ρ  Ε  Ι  Ο  Υ              Α  Ι  Γ  Α  Ι  Ο  Υ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ      ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ     ΣΑΜΟΥ 

� ΠΡΕΣΒΕΩΝ   ΔΗΜ.  ΝΙΚΟΛΑΡΕΪΖΗ  3     

Τ.Κ. 831 00   -    ΣΑΜΟΣ 

℡2273087317 Police On Line:   8610130 
� (FAX)  :   2273025055 

     (e-mail) :  adsamou@astynomia.gr  

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : 8041/6/57-θ΄   

Σάμος,  06 Μαρτίου  2019 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. και των νόμιμων κρατήσεων (προϋπολογισμός χωρίς 

Φ.Π.Α.: 1.709,40€, πλέον Φ.Π.Α. 290,60€). 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Προμήθεια προϊόντων και ειδών 
καθαριότητας  για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των 

Υπηρεσιών της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου, για το έτος 2019. 
(Περιγράφεται αναλυτικά στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΩΝ (CPV): 39830000-9 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Τακτικός Προϋπολογισμός 

                                    Α.Λ.Ε. 2410202001, (Ε.Φ. 1043-201-0000000)  

                                    Οικονομικού έτους 2019 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
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Β. Την υπ΄αριθμ. ΓΔΟΕΣ/1/2/225 από 24-12-2015 (Β΄-2884) Απόφαση κ. Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης επί 

θεμάτων δημοσιολογιστικού χαρακτήρα σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα.» 

Γ. Την υπ’αριθμ. ΓΔΟΕΣ/4/28-θ΄ από 19/12/2016 Απόφαση Γ.Δ.Ο.Ε.Σ.(Β.4130).  

Δ. Την υπ’ αριθμό ΓΔΟΕΣ/1/2/243-β από 27/09/2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών 

«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε 

υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» (Β΄3470). 

Ε. Την υπ’ αριθμ. 7001/2/358-δ΄ Απόφαση κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Λειτουργία Γενικών και Μερικών 

Διαχειρίσεων Ελληνικής Αστυνομίας.» 

ΣΤ. Την υπ’ αριθμό 7000/1/19/1 από 08-06-2018 Απόφαση κ. Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: 

«Ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών, του Ειδικού Φορέα 07-410 «Ελληνική Αστυνομία» έτους 2019» (ΦΕΚ 
Β΄2460/27-06-2018). 
Ζ. Την υπ’ αριθμό 7000/1/19/1-ζ΄ από 11/12/2018 Απόφαση της κας Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, με θέμα: 

«Μεταβίβαση πιστώσεων μέσω επιτροπικών ενταλμάτων στους δευτερεύοντες διατάκτες του Φορέα 1043-201-

0000000 «Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης» (πρώην Ε.Φ.07-410 «Ελληνική Αστυνομία»), έτους 2019»  (ΦΕΚ 
Β΄5757/20-12-2018).   
Η. Την υπ’ αριθμό 7000/1/19/1-θ΄ από 11/12/2018 Απόφαση της κας Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, με θέμα: 

«Ορισμός ανεξάρτητων επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στους Φορείς της Ελληνικής 

Αστυνομίας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, κατά το άρθρο 6, παρ. 2 εδάφιο γ΄ του ν.4412/2016, όπως 
ισχύει» (ΦΕΚ Β΄5849/28-12-2018).   
Θ. Την υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Ε.Σ/4/28-λθ’ από 07/12/2017 Κ.Υ.Α. με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 

24,26,66 και 69γ του Ν.4270/14 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις περιφερειακές Υπηρεσίες του 

Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Προστασίας του Πολίτη) στις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου 

(Δ.Υ.Ε.Ε) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους». (ΦΕΚ Β’4315). 

Ι. Το υπ’ αριθμό 8487/19/402246 από 23/02/2019 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου (ΑΔΑΜ: 
18REQ004510194) (Ε.Φ. 1043-201-0000000). 
ΙΑ. Την υπ’ αριθμό 8045/22/12493-1 από 25/02/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με Α.Δ.Α.: 
ΨΚΔΣ46ΜΚ6Π-7ΨΟ και ΑΔΑΜ Έγκρισης: 19REQ004515617 (Ε.Φ. 1043-201-0000000). 
- Α/Α Δαπάνης: 12493 
- Αριθμός καταχώρησης Βιβλίου Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ.Υ.Ε.Ε. Ν. Σάμου: 22505 
 

προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας προϊόντων και ειδών καθαριότητας  για την 

κάλυψη αναγκών καθαριότητας των Υπηρεσιών της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου και μέχρι του συνολικού ποσού 
των πέντε χιλιάδων ευρώ #5.000,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νομίμων κρατήσεων, σύμφωνα με τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές-Απαιτήσεις που περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, που 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

 

2. Η παρούσα σύμβαση ΔΕΝ υποδιαιρείται σε τμήματα διότι αφενός η μη υποδιαίρεση της σύμβασης δεν 

περιορίζει την συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς τα υπό προμήθεια είδη αποτελούν ομοειδή 
είδη τα οποία μπορούν να προσφερθούν από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αφετέρου με την υποδιαίρεση της 

σύμβασης διακινδυνεύεται η ευρύτητα της συμμετοχής και εγκυμονεί ο κίνδυνος να περιοριστεί ο ανταγωνισμός 

(άρθρο 59 παρ. 1 του Ν.4412/2016). Ως εκ τούτου, δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου 
της σύμβασης. 
 

3. Ως κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών ορίζεται αποκλειστικά η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του 

Ν.4412/2016, στο σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στο σύνολο της 

προσφερθείσας τιμής  για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. 

Εφόσον υπάρξουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προμηθευτή  με κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου 

συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων (Άρθρο 90 Ν.4412/2016).  

 

4.        Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται μόνο σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς. 
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που θα καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του προμηθευτή, μέχρι 

και την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών και πέραν αυτής ουδεμία άλλη οικονομική ή άλλου είδους απαίτηση 

μπορεί να εγερθεί.  
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Οι τιμές νοούνται ΧΩΡΙΣ ΟΡΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ και παραμένουν σταθερές σε 

όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
  

5.         Η προσφορά θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και να 

καλύπτει, με ποινή ακυρότητας, το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών (σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της 

παρούσας Πρόσκλησης).  

 

6.        Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές - απαιτήσεις του 
Παραρτήματος Α΄ της παρούσας Πρόσκλησης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που είναι αόριστες 
και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

7. Η παρούσα δαπάνη υπόκειται σε κρατήσεις, ανά περίπτωση ως εξής:  
α)Κρατήσεις ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 5,69488 %, στην περίπτωση υπογραφής σύμβασης με τον προμηθευτή καθαρής 

αξίας από 2.500,00 ευρώ και άνω, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:  

i) υπέρ των ασφαλιστικών Ταμείων Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., συνολικού ποσού 5,57056%, ως εξής: 

Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. 2,72%, Μ.Τ.Σ. 2,72%, ήτοι μερικό σύνολο 5,44% και επί του μερικού συνόλου τέλη χαρτοσήμου 2% 

και επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% 

ii) υπέρ της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων συνολικού ποσού 0,06216 %, ως εξής: 

0,06 % επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, κράτησης αναλογικού τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 3 % επί της 
προαναφερθείσας κράτησης και κράτησης υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου 

iii) υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, ποσού 0,06216 %, ως εξής: 

0,06 % επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, κράτησης αναλογικού τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 3 % επί της 

προαναφερθείσας κράτησης και κράτησης υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20 % επί του χαρτοσήμου.    

β) Κρατήσεις ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 5,63272 %, στην περίπτωση υπογραφής σύμβασης με τον προμηθευτή καθαρής 

αξίας μικρότερης των 2.500 ευρώ, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:  

i) υπέρ των ασφαλιστικών Ταμείων Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., συνολικού ποσού 5,57056%, ως εξής: 

Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. 2,72%, Μ.Τ.Σ. 2,72%, ήτοι μερικό σύνολο 5,44% και επί του μερικού συνόλου τέλη χαρτοσήμου 2% 

και επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% 

ii) υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, ποσού 0,06216 %, ως εξής: 
0,06 % επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, κράτησης αναλογικού τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 3 % επί της 

προαναφερθείσας κράτησης και κράτησης υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20 % επί του χαρτοσήμου.    

Οι παραπάνω κατά περίπτωση κρατήσεις βαρύνουν τον προμηθευτή. 

              Επίσης, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% επί της καθαρής αξίας (αφαιρουμένων των 

ανωτέρω κρατήσεων), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

             

8. Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνει, μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, την 

προσκόμιση κανονικά συμπληρωμένου τιμολογίου, κανονικά θεωρημένο, με την ένδειξη «ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ» και αφού 

συνταχθούν όλα τα δικαιολογητικά της δαπάνης, τα οποία μετά τον έλεγχο που θα διενεργείται από την Υπηρεσία 

μας, θα αποστέλλονται στην Δ.Υ.Ε.Ε. Ν. Σάμου για την εκκαθάριση της δαπάνης και έκδοση χρηματικού 
εντάλματος στο όνομα του δικαιούχου, προς πληρωμή με πίστωση-κατάθεση στο δηλωθέν τραπεζικό λογαριασμό 

του δικαιούχου. 

             Επίσης, η πληρωμή του τιμολογίου θα γίνει εντός τριάντα (30) ημερών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

Υποπαράγραφο Ζ.5 ‘’Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και Δημοσίων Αρχών’’ της Παραγράφου Ζ’  ‘’Προσαρμογή 

της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές’’ του Ν.4152/2013 (Α΄-107). 

 

9.      Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 

σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης 
ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης 

ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή (Άρθρο 105 παρ. 1 του Ν.4412/2016). 

 
10.  Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν στην Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου 

(Πρέσβεως Δημ. Νικολαρεϊζη 3 – Τ.Κ. 83100 Σάμος), μέχρι την 15/03/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00’ 
(ημερομηνία και ώρα λήξης προθεσμίας κατάθεσης προσφορών), εντός σφραγισμένου φακέλου, ο οποίος να 
φέρει εξωτερικά τις εξής ενδείξεις: 
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Επισημαίνεται ότι: 
i) Κάθε προμηθευτής μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 

ii) Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

iii) Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών. 

10.1. Την παρακάτω Τεχνική προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού [σε ξεχωριστό σφραγισμένο (υπο)φάκελο, εντός 

του κυρίως φακέλου της προσφοράς, ο οποίος θα φέρει όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, καθώς και την 

ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»]. 

α) Το φύλλο συμμόρφωσης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ΄ της παρούσας πρόσκλησης, κανονικά συμπληρωμένο και 

υπογεγραμμένο, προκειμένου να διαπιστωθεί η πληρότητα της προσφοράς. 
� Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές - απαιτήσεις του 

Παραρτήματος Α΄ της παρούσας Πρόσκλησης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

� Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

10.2. Οικονομική προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού [σε ξεχωριστό σφραγισμένο (υπο)φάκελο, εντός του κυρίως 

φακέλου της προσφοράς, ο οποίος θα φέρει όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, καθώς και την ένδειξη 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»], με την προσφερόμενη τιμή σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄),  

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ. 
 
11.      Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της πρόσκλησης 

και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της προμήθειας. 
 

12. Οι προσφορές που περιέρχονται στη Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου, μετά τη λήξη της προθεσμίας για την 

παραλαβή των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους προσφέροντες. 

 
13.     Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

των παρ.1 & 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016 και σε κάθε περίπτωση πριν από την έκδοση 

της προβλεπόμενης από το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 Απόφασης Απευθείας Ανάθεσης, ο προμηθευτής που θα 
επιλεγεί, θα κληθεί να προσκομίσει/αποστείλει στην Δ/νση Αστυνομίας Σάμου, εντός είκοσι (20) ημερών  από 
την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης, τα παρακάτω:    
α. Φορολογική ενημερότητα 
β. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) από όλους τους ασφαλιστικούς φορείς στους 

οποίους καταβάλει εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τους οποίους ασφαλιστικούς φορείς δηλώνει 

στην υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 13.γ. της παρούσας πρόσκλησης. 

-Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα ως 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένων, όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, και των εκ των μελών της διοίκησής τους εργαζομένων 

με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε αυτήν. 

-Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας είναι φυσικό πρόσωπο η ασφαλιστική 

ενημερότητα καλύπτει επίσης τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του ίδιου, ως εργοδότη ή ανεξάρτητο επαγγελματία. 

γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία να αναφέρονται 
όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης, ο 

οικονομικός φορέας. 

δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία να δηλώνει ότι δεν 

έχει εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του 

Ν.4412/2016. 

ε. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησής του:  

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 

Πρέσβεως Δημ. Νικολαρεϊζη 3 - Σάμος 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ …………………… 

(αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος δηλαδή : επωνυμία του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης τις επωνυμίες των 

οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax και e-mail 

(εάν υπάρχουν)]  

Για την απευθείας ανάθεση: Προμήθεια προϊόντων και ειδών καθαριότητας  για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των 

Υπηρεσιών της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου 

Αριθμός Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς:  8041/6/57-θ΄ 

 Αναθέτουσα Αρχή: Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου 

  Καταληκτική Ημερομηνία λήξης προθεσμίας Υποβολής Προσφορών : 15/03/2019 ώρα 11:00’ π.μ. 
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ε.i. Για Α.Ε. απαιτείται: α)ΦΕΚ σύστασης-ίδρυσης, β)Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού, 

γ)Φ.Ε.Κ. ή ανακοίνωση καταχώρησης του Γ.Ε.ΜΗ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με 

το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας, δ)Γενικό Πιστοποιητικό περί 

τροποποιήσεων του καταστατικού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην 

εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί. 

Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του 

συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος, o Διευθύνων Σύμβουλος, όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου των Α.Ε. και όλα τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την 

υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα ισχύοντα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν   προκύπτει 
ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου  νομικού προσώπου. 

ε.ii. Για Ε.Π.Ε. απαιτείται: α) Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού, β)Γενικό Πιστοποιητικό περί 

τροποποιήσεων του καταστατικού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην 

εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό που έχει κατατεθεί. 

Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του 

συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν οι Διαχειριστές των Ε.Π.Ε. και όλα τα υπόλοιπα πρόσωπα που 

έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα ισχύοντα έγγραφα της 

νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν   προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των 

εταιρειών ή κάθε άλλου  νομικού προσώπου 

ε.iii. Για Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε. απαιτείται: α)Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού και όλων των 
τροποποιήσεών του ή επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού, εάν αυτό υπάρχει, 
β)Γενικό Πιστοποιητικό περί τροποποιήσεων του καταστατικού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει 

πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό που έχει 

κατατεθεί. 

Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του 

συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν οι Διαχειριστές των Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε. και όλα τα υπόλοιπα 

πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα ισχύοντα έγγραφα 

της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν   προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή 

των εταιρειών ή κάθε άλλου  νομικού προσώπου.  

ε.iv. Για φυσικά πρόσωπα απαιτείται εκτύπωση εντύπου από το σύστημα TAXISNET στο οποίο θα εμφαίνονται 
όλες οι δραστηριότητες της επιχείρησης.  

13.i.- Για τον ίδιο ως άνω σκοπό, η Υπηρεσία μας θα λάβει το/τα απαιτούμενο/α αντίγραφο/α ποινικού μητρώου, 

απευθείας, με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων. 
     «iα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά 

τους διαχειριστές, iβ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.»    

 
14. α. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 

εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δικαίου οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016, της 

νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Η αθέτηση 
της υποχρέωσης αυτής, συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του προμηθευτή, κατά την έννοια της περ. θ΄ 

της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.  

       β. Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2939/2001, επιπλέον 

του όρου της παραγράφου 14.α. περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο προμηθευτής υποχρεούται κατά την υπογραφή της 

σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β 

ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων 

ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό 

Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της 

παραγράφου 4 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση 
των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του 

Ν.4412/2016. 

       - Προς τούτο, ο προμηθευτής υποχρεούται, επί ποινή αποκλεισμού, για τα υπό προμήθεια είδη/προϊόντα 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2939/2001 κατά την υπογραφή της σύμβασης (συμφωνητικού) να 
προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα κάτωθι: 

i) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986(Α΄-75) στην οποία να δηλώνει τα στοιχεία των 

υπόχρεων παραγωγών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2939/2001 (Ν.2939/2001 όπως τροπ. με 
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Ν.4496/2017 & Κ.Υ.Α.181504/2016), σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄). 

      ii) Ευκρινή φ/α του πιστοποιητικού εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) του Ελληνικού 

Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) των υπόχρεων παραγωγών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

Ν.2939/2001  (Ν.2939/2001 όπως τροπ. με Ν.4496/2017 & Κ.Υ.Α.181504/2016), σύμφωνα με το συνημμένο στην 

παρούσα Υπόδειγμα πιστοποιητικού εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄), που δηλώνεται στην υπεύθυνη 

δήλωση της ανωτέρω περίπτωσης (i).  
       Σε οργάνωση ΑΣΕΔ ή σε συμμετοχή σε ΣΣΕΔ και εγγραφή στο Ε.Μ.ΠΑ. υποχρεούνται: α)οι παραγωγοί οι οποίοι: 

αα)συσκευάζουν προϊόντα ή αναθέτουν σε τρίτο τη συσκευασία προϊόντων, με σκοπό να τα διαθέσουν στην ελληνική 

αγορά, εκτός τις συσκευασίας σε πλαστικές σακούλες μεταφοράς, ββ)εισάγουν συσκευασμένα προϊόντα με σκοπό την 

διάθεσή τους στην ελληνική αγορά, β)οι παραγωγοί πλαστικών σακουλών μεταφοράς και γ)οι παραγωγοί ή διαχειριστές 

άλλων προϊόντων, όπως το περιεχόμενο του όρου «άλλα προϊόντα» εξειδικεύεται για κάθε συγκεκριμένο προϊόν με την κοινή 

υπουργική απόφαση του άρθρου 17 παρ.1 του Ν.2939/2001 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4496/2017. 

 

15. α. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο 

αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

      β. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της 

Χάγης της 5-10-1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν 

να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 

διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 

έγγραφο.  

     γ. Όλα τα πιστοποιητικά, δηλώσεις και λοιπά έγγραφα/έντυπα που απαρτίζουν την τεχνική προσφορά 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
     δ. Σε κάθε περίπτωση το Ελληνικό κείμενο θεωρείται κύριο και υπερισχύει κάθε αντίστοιχου ξενόγλωσσου 

κειμένου. 

 

16.   Το κείμενο της παρούσας έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» (www.diavgeia.gov.gr). 
        Επίσης, θα αποσταλεί σε ψηφιακή μορφή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (samcci@otenet.gr) στο 

Επιμελητήριο Σάμου (www.samoscci.gr).  

 
17.    Αντίγραφο της παρούσας με τα συνημμένα σ’ αυτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη 

διαδικασία και τους όρους της παρούσας προμήθειας δίδονται από την Υπηρεσία μας, Γραφείο Μερικής 

Διαχείρισης Χρηματικού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου οδός Πρέσβεως Δημ. Νικολαρεϊζη 3 - Τ.Κ. 83100 στην 

πόλη της Σάμου(τηλ. 2273087317-87320 ώρες γραφείου). 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Ε.Μ.ΠΑ. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ Ε.Μ.ΠΑ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΑΝΑΠΛ. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
 
 

    ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΜΑΪΣΤΡΕΛΛΗΣ 
  ΑΣΤΥΝ. ∆/ΝΤΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές-απαιτήσεις, αφορούν την προμήθεια προϊόντων και ειδών καθαριότητας  
για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των Υπηρεσιών της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου, για το έτος 2019. 

2. ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ 

Α.Λ.Ε.: 2410202001 «Αγορές ειδών καθαριότητας»  
Ε.Φ. 1043_201_0000000 «Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης» 

C.P.V.: 39830000-9 «Προϊόντα καθαρισμού» 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.000,00€ 

(ΕΤΟΥΣ 2019) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

1. Υγρό λευκαντικό με βάση 

το χλώριο παχύρευστο  

 

 

 

Τεμάχιο 

 

100 Υγρό λευκαντικό καθαριστικό με βάση 

το χλώριο, με λιγότερες από 5% 

λευκαντικές ουσίες, ειδικό για 

πλακάκια, είδη υγιεινής, νεροχύτες και 

σ' όλες τις εσωτερικές επιφάνειες ενός 

χώρου.  
Να έχει ευχάριστο άρωμα. 

Να είναι σε υγρή παχύρευστη μορφή 

και σε πλαστικό δοχείο συσκευασίας 
≥4λίτρων. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να 

αναγράφονται τα συστατικά, το βάρος, 

η προέλευση και οι προφυλάξεις. 
Να διαθέτει τις απαιτούμενες 

εγκρίσεις, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 

2. Υγρό καθαριστικό γενικής 

χρήσης 

Τεμάχιο 

 

62 Απορρυπαντικό, χαμηλού αφρισμού, 

κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες που 
πλένονται: ξύλο, πλαστικό, 

ανοξείδωτο, φορμάικες, πλακάκια 

δαπέδου, μάρμαρα, τοίχους κ.λπ.. 

Δεν θα πρέπει να αφήνει ίζημα, να έχει 

ευχάριστη οσμή και να μην χρειάζεται 

ξέβγαλμα . 

Να είναι σε πλαστικό δοχείο 

συσκευασίας ≥4 λίτρων. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, το βάρος, 

η προέλευση και οι προφυλάξεις. 
Να διαθέτει τις απαιτούμενες 

εγκρίσεις, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 

3. Υγρό καθαριστικό τζαμιών Τεμάχιο 

 

27 Υγρό καθαριστικό τζαμιών αρίστης 

ποιότητας, ιδανικό για όλες τις 

γυάλινες και λείες επιφάνειες εντός και 

εκτός του σπιτιού και να απομακρύνει 

σκόνη, λεκέδες, στίγματα και 

δαχτυλιές.  

Να μην αφήνει ίχνη, θαμπάδες και 
υπολείμματα. 

Να αφήνει άρωμα φρεσκάδας και 

καθαριότητας. 

Να είναι σε πλαστικό δοχείο 

συσκευασίας ≥4 λίτρων. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να 
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αναγράφονται τα συστατικά, το βάρος, 
η προέλευση και οι προφυλάξεις. 
Να διαθέτει τις απαιτούμενες 

εγκρίσεις, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 

4. Ψεκαστήρας χειρός με 

δοχείο 

Τεμάχιο 10 Ψεκαστήρας χειρός με δοχείο από 

πλαστικό, να είναι χωρητικότητας 
≥400ml και κατάλληλο για υγρά 
καθαρισμού. 
Να έχει μεγάλη απόδοση με κάθε 

πάτημα της σκανδάλης και αεροστεγή 

σφράγιση του δοχείου για φύλαξη των 

υγρών.  

5. Υγρό απολυμαντικό 
τουαλέτας WC (παπί) 

Τεμάχιο 
 

41 Παχύρρευστο καθαριστικό υγρό gel 
λεκανών WC, το οποίο θα καθαρίζει, 

απολυµαίνει και θα αφαιρεί 

αποτελεσματικά άλατα, πουρί, 

σκουριές και δυσάρεστες οσµές. 

Να είναι σε υγρή μορφή με ευχάριστη 

οσμή. 

Να είναι σε πλαστικό δοχείο 

συσκευασίας ≥750ml. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να 

αναγράφονται τα συστατικά, το βάρος, 
η προέλευση και οι προφυλάξεις. 
Να διαθέτει τις απαιτούμενες 

εγκρίσεις, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 

6. Υγρό σαπούνι χεριών Τεμάχιο 

 

40 Υγρό καθαριστικό χεριών αρίστης 

ποιότητας. 

Να περιέχει προστατευτικά μαλακτικά 

στοιχεία και να αφήνει το δέρμα 

απαλό και με ευχάριστο άρωμα. 

Να είναι με ουδέτερο ΡΗ και να μη 

ερεθίζει το δέρμα 

Να είναι σε πλαστικό δοχείο 
συσκευασίας ≥4 λίτρων. 

7. Υγρό σαπούνι χεριών με 

αντλία 

Τεμάχιο 

 

24 Υγρό καθαριστικό χεριών αρίστης 

ποιότητας, με αντλία. 

Να περιέχει προστατευτικά μαλακτικά 

στοιχεία και να αφήνει το δέρμα 

απαλό και με ευχάριστο άρωμα. 

Να είναι με ουδέτερο ΡΗ και να μη 

ερεθίζει το δέρμα 

Να είναι σε πλαστικό δοχείο 

συσκευασίας ≥200ml. 

8. Υγρό καθαριστικό πιάτων Τεμάχιο 

 

31 Υγρό καθαριστικό - απορρυπαντικό 

πιάτων αρίστης ποιότητας, σε μορφή 

παχύρρευστου/συμπυκνωμένο υγρού, 
για πλύσιμο στο χέρι, με ευχάριστη 

οσμή και με ουδέτερο pH. 

Κατάλληλο για λίπη, λάδια χωρίς 

κατάλοιπα. 

Να είναι σε πλαστικό δοχείο 

συσκευασίας ≥4 λίτρων. 

9. Υδροχλωρικό οξύ  

(Άκουα φόρτε) 

Τεμάχιο 

 

22 Υδροχλωρικό οξύ, ισχυρό οξύ για 

οικιακό καθαρισµό σε συσκευασία 

≥300ml. 
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Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται οι προφυλάξεις. 

Να διαθέτει τις απαιτούμενες 

εγκρίσεις, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 

10. Χαρτί υγείας*1 Τεμάχιο/Ρολό 2240 Δίφυλλο χαρτί υγείας αρίστης 

ποιότητας από λευκασμένο χημικό 

πολτό, σε ρολό ≥80gr. 
Να αποσυντίθεται εύκολα στο νερό 

(πλήρως υδατοδιαλυτό).  

Να είναι απαλό και αντοχής στη χρήση. 

Τα φύλλα να χωρίζονται μεταξύ τους 

με διάτρηση κατά τρόπο ώστε να είναι 
εύκολη η κοπή φύλλου από φύλλο.  

Κάθε ρολό να είναι περιτυλιγμένο σε 

κύλινδρο από χαρτόνι κατάλληλο για 

την στήριξη του ρολού. 

Κατά την παράδοση τα ρολά πρέπει να 

περιβάλλονται με πλαστικό περίβλημα 

σε τρόπο ώστε κανένα σημείο του 

χαρτιού καθαριότητας να μην 

παραμένει εκτεθειμένο. 

11. Χαρτί κουζίνας σε ρολό Τεμάχιο 

 

78 Χαρτί κουζίνας αρίστης ποιότητας από 

λευκασμένο χημικό πολτό, βάρους 
≥800gr. 
Να είναι πολλαπλών χρήσεων, να μην 

αφήνει χνούδια, ούτε να 

θρυμματίζεται σε μικρά κομμάτια, να 

είναι ανθεκτικό και απορροφητικό.  

12. Σακούλες απορριμμάτων 

πλαστικές 

kg 900 Πλαστικές σακούλες απορριμμάτων 

επαγγελματικής χρήσης, χύμα (με το 

κιλό), διαστάσεων ≥80x110cm. 

Να είναι ενισχυμένης επιφάνειας και 

συρραφής, χρώματος μαύρου. 

13. Σακούλες απορριμμάτων 

γραφείου/W.C., σε ρολό  

Τεμάχιο 135 Πλαστικές σακούλες απορριμμάτων 

γραφείου/W.C.,διαστάσεων≥42x48cm. 
Να είναι ενισχυμένης επιφάνειας και 
συρραφής, σε ρολό ≥20 τεμαχίων. 
  

14. Γάντια νιτριλίου  

μιας χρήσης 

Συσκευασία 

των 100τεμ. 

41 Τα γάντια να είναι μιας χρήσης από 
ανθεκτικό υλικό νιτριλίου και σε 
συσκευασία των 100τεμαχίων. 

Να έχουν εύκολη εφαρμογή, να είναι 

υπό αλλεργικά. 

Να  προσφέρουν αυξημένη προστασία 

και άνεση σε πολύωρη χρήση, καθώς 

και να είναι ανθεκτικά σε τρυπήματα 

και σχισίματα.  

Να διατεθούν στα κάτωθι μεγέθη:  
10 συσκευασίες Medium 
31 συσκευασίες Large 

15. Απορροφητικές πετσέτες 

τύπου WETTEX *2 
Τεμάχιο 90 Απορροφητικές πετσέτες τύπου 

WETTEX Νο3. Να είναι υψηλής 

απορροφητικότητας για τον καθαρισμό 

διαφόρων επιφανειών και να μην 

αφήνουν χνούδι.  

Δεν γίνονται δεκτές προσφερόμενες 
πετσέτες οι οποίες είναι σε ρολό. 
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16. Πανάκια καθαρισμού με 
μικροϊνες *3 

Τεμάχιο 60 Πανάκια καθαρισμού με μικροΐνες, 
κατάλληλα για καθαρισμό επίπλων 

(γραφείων, ερμαριών, τηλεφώνων, 

ηλεκτρονικών υπολογιστών κλπ.), 

χωρίς να αφήνουν χνούδι. 

17. Σφουγγάρια κουζίνας με 

σύρμα *4 
Τεμάχιο 60 Σφουγγάρια κουζίνας με σύρμα, 

μεσαίου μεγέθους, κατάλληλα για το 

πλύσιμο σκευών εξαιρετικής αντοχής, 

με σκληρή και μαλακή επιφάνεια για 

την καταπολέμηση μικροβίων και να 

μην αφήνει ίχνη υλικού κατά τη χρήση 

του. 

18. Κοντάρια για απλές 

σκούπες  

Τεμάχιο 39 Κοντάρια κατάλληλα για απλές 

σκούπες, να είναι μεταλλικά ή 
αλουμινίου, βιδωτά, να έχουν μήκος 
από 1,10m έως 1,40m και να 
ταιριάζουν με τις απλές σκούπες που 
θα προμηθευτούμε, με α/α:21  

19. Κοντάρια για απλές 

σφουγγαρίστρες  

Τεμάχιο 40 Κοντάρια κατάλληλα για απλές 

σφουγγαρίστρες, να είναι μεταλλικά ή 

αλουμινίου, βιδωτά, να έχουν μήκος 
από 1,10m έως 1,40m και να 
ταιριάζουν με τις απλές 
σφουγγαρίστρες που θα 
προμηθευτούμε, με α/α:22 

20. Κοντάρια για 

επαγγελματικές 
σφουγγαρίστρες 

Τεμάχιο 15 Κοντάρια κατάλληλα για 

επαγγελματικές σφουγγαρίστρες, να 
είναι μεταλλικά ή αλουμινίου να έχουν 
μήκος από 1,10m έως 1,40m και να 
ταιριάζουν με τις επαγγελματικές 
σφουγγαρίστρες και τους 
κάλυκες/σφικτήρες που θα 
προμηθευτούμε, με α/α:23 και 24. 

21. Σκούπες απλές 

(ανταλλακτικό) 

Τεμάχιο 57 Σκούπες απλές κατάλληλες για δάπεδο 

και εσωτερικούς χώρους, να είναι 

υψηλής ανθεκτικότητας και αντοχής, 

χωρίς κοντάρι και να ταιριάζουν με τα 
κοντάρια για απλές σκούπες που θα 
προμηθευτούμε, με α/α:18 

22. Σφουγγαρίστρες απλές 
(ανταλλακτικό) 

Τεμάχιο 61 Σφουγγαρίστρες απλές, να είναι τύπου 
WETTEX, να μην αφήνουν χνούδια, να 

έχουν μεγάλη απορροφητικότητα και 

αντοχή στα αλκαλικά και όξινα 

καθαριστικά, χωρίς κοντάρι και να 
ταιριάζουν με τα κοντάρια για απλές 
σφουγγαρίστρες που θα 
προμηθευτούμε, με α/α:19 

23. Σφουγγαρίστρες 

επαγγελματικές 

(ανταλλακτικό) 

Τεμάχιο 15 Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές, να 
είναι νηματικές, ραφτές, 
αντιβακτηριδιακές, να έχουν βάρος 
από 300gr έως 400gr, να μην αφήνουν 

χνούδια, με μεγάλη απορροφητικότητα 
και αντοχή στα αλκαλικά και όξινα 

καθαριστικά και να ταιριάζουν με τα 
κοντάρια και τους κάλυκες / 
σφικτήρες για επαγγελματικές 
σφουγγαρίστρες που θα 
προμηθευτούμε, με α/α:20 και 24. 
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24. Κάλυκες/Σφικτήρες για 
επαγγελματικές 

σφουγγαρίστρες 

Τεμάχιο 15 Κάλυκες/σφικτήρες κατάλληλοι για 
επαγγελματικές νηματικές-ραφτές 

σφουγγαρίστρες, να είναι πλαστικοί, 

με αποσπώμενα μέρη, εύκολοι στην 

χρήση, με πολύ μεγάλη ανθεκτικότητα 

και να ταιριάζουν με τα κοντάρια και 
τις επαγγελματικές σφουγγαρίστρες 
που θα προμηθευτούμε, με α/α:20 
και 23. 

25. Φαράσια με κοντάρι Τεμάχιο 12 Φαράσι φτυάρι σκουπίσματος 

πλαστικό με λάστιχο στην άκρη και 

κοντάρι, υψηλής αντοχής για την 

εύκολη συλλογή ρύπων. 

26. Ξύστρα δαπέδου Τεμάχιο 6 Ξύστρα  δαπέδου με χερούλι, 
διάστασης περίπου 10cm. 

27. Υαλοκαθαριστήρες  Τεμάχιο 10 Υαλοκαθαριστήρες με λάστιχο 
διάστασης περίπου 30cm και 

χειρολαβή, κατάλληλοι για τον 

καθαρισμό των γυάλινων επιφανειών. 

28. Κουβάδες 

σφουγγαρίσματος με 

στίφτη 

Τεμάχιο 38 Κουβάς σφουγγαρίσματος 

κατασκευασμένος από πλαστικό 

μεγάλης αντοχής, με μεταλλική ή 

πλαστική χειρολαβή ή εργονομική 

λαβή, με ενσωματωμένο 
αφαιρούμενο εξάρτημα 
αποστράγγισης υγρών, χωρητικότητας 
από 13 έως 20 λίτρων. 
Να είναι συμβατός με τις απλές 
σφουγγαρίστρες που θα 
προμηθευτούμε, με α/α:19 και 22. 

29. Διπλό επαγγελματικό 

τροχήλατο καρότσι 

σφουγγαρίσματος 

 

Τεμάχιο 2 Διπλό επαγγελματικό τροχήλατο 

καρότσι σφουγγαρίσματος με πλαστική 

ή μεταλλική βάση και λαβή 

αλουμινίου, με σταθερό πλαίσιο που 

στηρίζεται σε 4 περιστρεφόμενους 

τροχούς, με πρόσθετη πρέσα 
στυψίματος και δύο πλαστικούς 
αποσπώμενους κουβάδες (και να είναι 

εύκολη η αφαίρεση των κουβάδων για 
τον καθαρισμό τους), χωρητικότητας 
από 20 έως 25 λίτρων, καθαρού-

ακάθαρτου διαλύματος. 

Να είναι συμβατό με τις 
επαγγελματικές σφουγγαρίστρες που 
θα προμηθευτούμε, με α/α:20, 23 και 
24. 

 
-*1*2*3*4Επισημαίνεται ότι, τα υπό προμήθεια είδη με α/α: 10, 15, 16 & 17  μπορούν να προσφερθούν σε 

συσκευασίες πολλών τεμαχίων (π.χ. συσκευασία που περιλαμβάνει 3 τεμάχια ή συσκευασία που περιλαμβάνει 40 

ρολά κλπ), σε κάθε όμως περίπτωση και επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει το άθροισμα των τεμαχίων που 
περιλαμβάνονται στις προσφερόμενες συσκευασίες να είναι το ίδιο ή μεγαλύτερο από αυτό που αναφέρεται 
στην παρούσα τεχνική περιγραφή.   

Στην περίπτωση αυτή οι προμηθευτές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να δηλώσουν στην τεχνική τους 
προσφορά για τα υπό προμήθεια είδη με α/α: 10, 15, 16 & 17 τον αριθμό των τεμαχίων που περιλαμβάνει η 
κάθε συσκευασία που προσφέρουν, και στην οικονομική τους προσφορά να μετατρέψουν την ποσότητα των 
τεμαχίων σε ποσότητα συσκευασιών και η τιμή μονάδας που θα δοθεί να είναι της συσκευασίας που 
προσφέρεται. 
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2. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

2.1. Τα προϊόντα πρέπει να παράγονται και να συσκευάζονται σε νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.  

2.2. Η παραγωγή και η διάθεση των προϊόντων στην αγορά πρέπει να συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα στην 

ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων.  

2.3. Η παραγωγή των προϊόντων πρέπει να είναι σύμφωνη με την ορθή βιομηχανική πρακτική.  

2.4. Ο προμηθευτής υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να προβεί στην άμεση αντικατάσταση σε περίπτωση βλάβης 

ή ελαττωματικού προϊόντος, με νέο αρίστης ποιότητας. Όλα τα σχετικά έξοδα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

3. ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

3.1. Τα προς προμήθεια είδη πρέπει να παραδοθούν, με δαπάνες του προμηθευτή, εντός σαράντα (40) ημερών, 
από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης (συμφωνητικού), στις έδρες των κάτωθι αστυνομικών 
υπηρεσιών, για τις οποίες προορίζονται, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 206 του Ν.4412/2016.  

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

Α
/Α

 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

Μ
Ο

Ν
Α

Δ
Α

 

Μ
Ε

Τ
Ρ

Η
ΣΗ

Σ Δ.Α. ΣΑΜΟΥ Α.Τ. 
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ 

Α.Τ. 
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ 

Α.Τ. 
ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ 

Α.Τ. ΑΓ. 
ΚΗΡΥΚΟΥ 

Πρέσβεως Δημ. 
Νικολαρεΐζη 3, 
83100, ΣΑΜΟΣ 

Πολυκράτη 46 
Πυθαγόρειο, 

83103, ΣΑΜΟΣ 

Γοργύρας 
Καρλόβασι, 

83200,ΣΑΜΟΣ 

Μαραθόκαμπος, 
83102, ΣΑΜΟΣ 

Άγιος 
Κήρυκος 

83300,ΑΓ. 
ΚΗΡΥΚΟΣ 

1. 

Υγρό λευκαντικό 

με βάση το 

χλώριο 

παχύρευστο  

 

 

 

Τεμάχιο 

 

56 12 12 10 10 

2. Υγρό καθαριστικό 

γενικής χρήσης 

Τεμάχιο 

 

30 8 8 8 8 

3. Υγρό καθαριστικό 

τζαμιών 

Τεμάχιο 

 

13 5 5 2 2 

4. Ψεκαστήρας 

χειρός με δοχείο 

Τεμάχιο 5 1 2 0 2 

5. Υγρό 

απολυμαντικό 

τουαλέτας WC 

(παπί) 

Τεμάχιο 

 

23 5 5 4 4 

6. Υγρό σαπούνι 

χεριών 

Τεμάχιο 

 

20 5 5 5 5 

7. Υγρό σαπούνι 

χεριών με αντλία 

Τεμάχιο 

 

12 4 4 2 2 

8. Υγρό καθαριστικό 

πιάτων 

Τεμάχιο 

 

10 5 5 6 5 

9. Υδροχλωρικό οξύ  

(Άκουα φόρτε) 

Τεμάχιο 

 

10 3 3 3 3 

10 Χαρτί υγείας*
1
 Τεμάχιο/

Ρολό 

1500 500 80 80 80 

11 Χαρτί κουζίνας σε 

ρολό 

Τεμάχιο 

 

40 10 10 8 10 

12 Σακούλες 

απορριμμάτων 

πλαστικές 

kg 900 0 0 0 00 

13 Σακούλες 

απορριμμάτων 

γραφείου/W.C., 

σε ρολό  

Τεμάχιο 75 15 15 10 20 

14 Γάντια νιτριλίου  

μιας χρήσης 

Συσκευα

σία των 

100τεμ. 

 

18 8 5 5 5 
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15 Απορροφητικές 

πετσέτες τύπου 

WETTEX *
2 

Τεμάχιο 40 20 10 10 10 

16 Πανάκια 

καθαρισμού με 

μικροϊνες *
3 

Τεμάχιο 28 8 8 8 8 

17 Σφουγγάρια 

κουζίνας με 

σύρμα *
4 

Τεμάχιο 20 10 10 10 10 

18 Κοντάρια για 

απλές σκούπες  

Τεμάχιο 23 5 5 2 4 

19 Κοντάρια για 

απλές 

σφουγγαρίστρες  

Τεμάχιο 23 5 5 2 5 

20 Κοντάρια για 

επαγγελματικές 

σφουγγαρίστρες 

Τεμάχιο 15 0 0 0 0 

21 Σκούπες απλές 

(ανταλλακτικό) 

Τεμάχιο 37 8 5 2 5 

22 Σφουγγαρίστρες 

απλές 

(ανταλλακτικό) 

Τεμάχιο 32 8 8 5 8 

23 Σφουγγαρίστρες 

επαγγελματικές 

(ανταλλακτικό) 

Τεμάχιο 15 0 0 0 0 

24 Κάλυκες/ 

Σφικτήρες για 

επαγγελματικές 

σφουγγαρίστρες 

Τεμάχιο 15 0 0 0 0 

25 Φαράσια με 

κοντάρι 

Τεμάχιο 5 2 2 1 2 

26 Ξύστρα δαπέδου Τεμάχιο 5 0 1 0 0 

27 Υαλοκαθαριστήρες  Τεμάχιο 5 2 2 0 1 

28 Κουβάδες 

σφουγγαρίσματος 

με στίφτη 

Τεμάχιο 18 5 5 5 5 

29 Διπλό 

επαγγελματικό 

τροχήλατο 

καρότσι 

σφουγγαρίσματος 

 

Τεμάχιο 2 0 0 0 0 

-*1*2*3*4Δεδομένου ότι, τα προς προμήθεια είδη με α/α: 10, 15, 16 & 17  μπορούν να προσφερθούν σε 
συσκευασίες πολλών τεμαχίων (π.χ. συσκευασία που περιλαμβάνει 3 τεμάχια ή συσκευασία που περιλαμβάνει 40 

ρολά κλπ), η κατανομή των ειδών αυτών στις ανωτέρω υπηρεσίες μπορεί να τροποποιηθεί κατά την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης (συμφωνητικού) ανάλογα με τον αριθμό των τεμαχίων που περιλαμβάνει η κάθε 
συσκευασία που θα δηλώσουν στην τεχνική προσφορά τους οι προμηθευτές.       

3.2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής 

των προς προμήθεια ειδών και τις επιτροπές παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα 

προς προμήθεια είδη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.  

3.3. Η οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών, θα πραγματοποιηθεί εντός επτά (07) 

ημερών από την ημέρα της παράδοσής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 209 του Ν. 4412/2016 και με 

την σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής από τις αρμόδιες επιτροπές 
παραλαβής που θα οριστούν για το σκοπό αυτό (μία επιτροπή σε κάθε Αστυνομική Υπηρεσία).  

3.4. Τα προς προμήθεια είδη κατά την παράδοσή τους θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα Δελτία Αποστολής του 

Προμηθευτή, τα οποία θα παραδοθούν στην επιτροπή παραλαβής έκαστης Υπηρεσίας που θα ορισθεί για το 

σκοπό αυτό. Η έκδοση/υποβολή του τιμολογίου των προς προμήθεια ειδών δε μπορεί να γίνει προ της 
ημερομηνίας εκδόσεως του Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής. 

3.5. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ. 207 του Ν. 4412/2016 περί 

επιβολής κυρώσεων. 
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3.6. Κατά την παραλαβή θα διενεργηθεί μακροσκοπικός έλεγχος, προς διαπίστωση τυχών παραμορφώσεων, 

κακώσεων του επιμελημένου της κατασκευής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής, της πληρότητας των 

τεχνικών όρων της σύμβασης και της πληρότητας από πλευράς εξαρτημάτων. 

3.7. Σε περίπτωση απόρριψης του υλικού από την επιτροπή παραλαβής, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο αρ. 

208 του Ν. 4412/2016. 

3.8. Ο προμηθευτής βαρύνεται με μεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα μέχρι την παράδοση των 

προς προμήθεια ειδών στις έδρες των αστυνομικών Υπηρεσιών του ΠΙΝΑΚΑ Α΄ της παρούσας παραγράφου. 

3.9. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ελέγξει την ποιότητα και τις προδιαγραφές των ειδών πριν την παράδοση 

τους στις έδρες των αστυνομικών Υπηρεσιών του ΠΙΝΑΚΑ Α΄ της παρούσας παραγράφου. Ο προμηθευτής επίσης 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση της Υπηρεσίας, κάθε είδος 

που θα διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι είναι ελαττωματικό ή δεν πληρεί τις τεχνικές προδιαγραφές-απαιτήσεις 

του παρόντος παραρτήματος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
για τα είδη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της υπ’ αριθμό 8041/6/57-θ από 06/03/2019 Πρόσκλησης Υποβολής 

Προσφοράς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου. 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (FAX)  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (email)  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

1. Υγρό λευκαντικό με βάση το 

χλώριο παχύρευστο  

 

 

 

Τεμάχιο 

 

100   

2. Υγρό καθαριστικό γενικής 

χρήσης 

Τεμάχιο 

 

62   

3. Υγρό καθαριστικό τζαμιών Τεμάχιο 

 

27   

4. Ψεκαστήρας χειρός με δοχείο Τεμάχιο 10   

5. Υγρό απολυμαντικό 

τουαλέτας WC (παπί) 

Τεμάχιο 

 

41   

6. Υγρό σαπούνι χεριών Τεμάχιο 

 

40   

7. Υγρό σαπούνι χεριών με 

αντλία 

 

Τεμάχιο 

 

24   

8. Υγρό καθαριστικό πιάτων Τεμάχιο 

 

31   

9. Υδροχλωρικό οξύ  
(Άκουα φόρτε) 

Τεμάχιο 
 

22   

10. Χαρτί υγείας*1 
[συμπληρώνεται η σειρά (α) ή η σειρά (β) 
ανάλογα με το προσφερόμενο προϊόν, σε 

καμία όμως περίπτωση δεν 
συμπληρώνονται και οι δύο σειρές] 

α) Τεμάχιο/Ρολό 2240   

β) Συσκευασία 
των ……..ρολών 

(συμπληρώνεται η παρούσα 

σειρά σε περίπτωση που 

προσφέρονται συσκευασίες 

που περιλαμβάνουν πολλά 

ρολά) 

 
…………. 

(αναγράφεται η 

συνολική ποσότητα 

συσκευασιών που 

προσφέρονται) 

 

…………. 
(αναγράφεται η τιμή 

μονάδας της συσκευασίας 

που προσφέρεται) 

 

11. Χαρτί κουζίνας σε ρολό Τεμάχιο 
 

78   

12. Σακούλες απορριμμάτων 
πλαστικές 

kg 900   

13. Σακούλες απορριμμάτων 

γραφείου/W.C., σε ρολό  

Τεμάχιο 135   

14. Γάντια νιτριλίου  

μιας χρήσης 

Συσκευασία των 

100τεμ. 

41   

15. Απορροφητικές πετσέτες 

τύπου WETTEX *2 

[συμπληρώνεται η σειρά (α) ή η σειρά (β) 
ανάλογα με το προσφερόμενο προϊόν, σε 

α) Τεμάχιο 90   

β) Συσκευασία 

των ……..τεμαχίων 

 

…………. 

 

…………. 
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καμία όμως περίπτωση δεν 
συμπληρώνονται και οι δύο σειρές] 

(συμπληρώνεται η παρούσα 

σειρά σε περίπτωση που 

προσφέρονται συσκευασίες 

που περιλαμβάνουν πολλά 

τεμάχια) 

(αναγράφεται η 

συνολική ποσότητα 

συσκευασιών που 

προσφέρονται) 

(αναγράφεται η τιμή 

μονάδας της συσκευασίας 

που προσφέρεται) 

16. Πανάκια καθαρισμού με 

μικροϊνες *3 

[συμπληρώνεται η σειρά (α) ή η σειρά (β) 
ανάλογα με το προσφερόμενο προϊόν, σε 

καμία όμως περίπτωση δεν 
συμπληρώνονται και οι δύο σειρές]

 

α) Τεμάχιο 60   

β) Συσκευασία 

των ……..τεμαχίων 
(συμπληρώνεται η παρούσα 

σειρά σε περίπτωση που 

προσφέρονται συσκευασίες 

που περιλαμβάνουν πολλά 

τεμάχια) 

 

……………. 
 (αναγράφεται η 

συνολική ποσότητα 

συσκευασιών που 

προσφέρονται) 

 

…………. 
(αναγράφεται η τιμή 

μονάδας της συσκευασίας 

που προσφέρεται) 

 

17. Σφουγγάρια κουζίνας με 

σύρμα *4 

[συμπληρώνεται η σειρά (α) ή η σειρά (β) 
ανάλογα με το προσφερόμενο προϊόν, σε 

καμία όμως περίπτωση δεν 
συμπληρώνονται και οι δύο σειρές]

 

α) Τεμάχιο 60   

β) Συσκευασία 

των ……..τεμαχίων 
(συμπληρώνεται η παρούσα 

σειρά σε περίπτωση που 

προσφέρονται συσκευασίες 

που περιλαμβάνουν πολλά 

τεμάχια) 

 

…………. 
(αναγράφεται η 

συνολική ποσότητα 

συσκευασιών που 

προσφέρονται) 

 

 

(αναγράφεται η τιμή 

μονάδας της συσκευασίας 

που προσφέρεται) 

 

18. Κοντάρια για απλές σκούπες  Τεμάχιο 39   

19. Κοντάρια για απλές 

σφουγγαρίστρες  

Τεμάχιο 40   

20. Κοντάρια για επαγγελματικές 

σφουγγαρίστρες 

Τεμάχιο 15   

21. Σκούπες απλές 

(ανταλλακτικό) 

Τεμάχιο 57   

22. Σφουγγαρίστρες απλές 

(ανταλλακτικό) 

Τεμάχιο 61   

23. Σφουγγαρίστρες 

επαγγελματικές 
(ανταλλακτικό) 

Τεμάχιο 15   

24. Κάλυκες/Σφικτήρες για 
επαγγελματικές 

σφουγγαρίστρες 

Τεμάχιο 15   

25. Φαράσια με κοντάρι Τεμάχιο 12   

26. Ξύστρα δαπέδου Τεμάχιο 6   

27. Υαλοκαθαριστήρες  Τεμάχιο 10   

28. Κουβάδες σφουγγαρίσματος 

με στίφτη 

Τεμάχιο 38   

29. Διπλό επαγγελματικό 

τροχήλατο καρότσι 

σφουγγαρίσματος 

 

Τεμάχιο 2   

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ  

Φ.Π.Α. 17%  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  

Αναγράφεται ολογράφως, η συνολική τιμή (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

-*1*2*3*4Επισημαίνεται ότι, τα προς προμήθεια είδη με α/α: 10, 15, 16 & 17  μπορούν να προσφερθούν σε 

συσκευασίες πολλών τεμαχίων (π.χ. συσκευασία που περιλαμβάνει 3 τεμάχια ή συσκευασία που περιλαμβάνει 40 

ρολά κλπ), σε κάθε όμως περίπτωση και επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει το άθροισμα των τεμαχίων που 
περιλαμβάνονται στις προσφερόμενες συσκευασίες να είναι το ίδιο ή μεγαλύτερο από αυτό που αναφέρεται 
στις «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄» της υπ’ αριθμό 8041/6/57-θ από 
06/03/2019 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου.   
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Στην περίπτωση αυτή, οι προμηθευτές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να δηλώσουν στην τεχνική τους 

προσφορά για τα υπό προμήθεια είδη με α/α: 10, 15, 16 & 17 τον αριθμό των τεμαχίων που περιλαμβάνει η κάθε 

συσκευασία που προσφέρουν, και στην οικονομική τους προσφορά να μετατρέψουν την ποσότητα των 
τεμαχίων σε ποσότητα συσκευασιών και η τιμή μονάδας που θα δοθεί να είναι της συσκευασίας που 
προσφέρεται. 
 

Δηλώνω επισήμως ότι :  

α) Τα υπό προμήθεια είδη, θα πληρούν τις «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄» της 
υπ’ αριθμό 8041/6/57-θ από 06/03/2019 Πρόσκλησής σας, τους οποίους έλαβα γνώση για την σύνταξη της 

παρούσας προσφοράς και τους οποίους αποδέχομαι πλήρως. 

β) Ο χρόνος ισχύος της παρούσας προσφοράς μου είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την κατάθεσή της στην 

Υπηρεσία σας.  

γ) Είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε μένα της σχετικής 

ειδικής πρόσκλησης, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται, στην παράγραφο -13- της υπ’ αριθμό 8041/6/57-θ από 06/03/2019 Πρόσκλησης Υποβολής 

Προσφοράς της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1, 2 του άρθρου 73  και του άρθρου 74  του Ν.4412/2016, 

εκτός εάν:  
i) η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική 

βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν και δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου 

προς τούτο.  

ii) η αναθέτουσα αρχή έχει ήδη στην κατοχή της τα σχετικά έγγραφα. 

 

 Τόπος / ημερομηνία……………….……… 

                                                                                                                          Ο προσφέρων 
                                                                                                                                                                   (Υπογραφή – Σφραγίδα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

με τους όρους της υπ’ αριθμό 8041/6/57-θ από 06/03/2019 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Σάμου 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (FAX)  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (email)  

 

1. Υγρό λευκαντικό με βάση το χλώριο παχύρευστο 

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

1.1. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 100 τεμάχια  […..] ΝΑΙ 

[.....] ΟΧΙ 

1.2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υγρό λευκαντικό καθαριστικό με βάση το 
χλώριο, με λιγότερες από 5% λευκαντικές 

ουσίες, ειδικό για πλακάκια, είδη 

υγιεινής, νεροχύτες και σ' όλες τις 

εσωτερικές επιφάνειες ενός χώρου.  

Να έχει ευχάριστο άρωμα. 

Να είναι σε υγρή παχύρευστη μορφή και 

σε πλαστικό δοχείο συσκευασίας 
≥4λίτρων. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να 

αναγράφονται τα συστατικά, το βάρος, η 
προέλευση και οι προφυλάξεις. 
Να διαθέτει τις απαιτούμενες εγκρίσεις, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

[…..] ΝΑΙ 

  [.....] ΟΧΙ 

α) Μάρκα προϊόντος: 

……………………………………………………………… 

β) Χωρητικότητα δοχείου/συσκευασία  

προϊόντος: .…….…lt 

2. Υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης 

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

2.1. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 62 τεμάχια  […..] ΝΑΙ 

[.....] ΟΧΙ 

2.2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Απορρυπαντικό, χαμηλού αφρισμού, 

κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες που 

πλένονται: ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, 

φορμάικες, πλακάκια δαπέδου, 

μάρμαρα, τοίχους κ.λπ.. 

Δεν θα πρέπει να αφήνει ίζημα, να έχει 

ευχάριστη οσμή και να μην χρειάζεται 
ξέβγαλμα . 

Να είναι σε πλαστικό δοχείο 

συσκευασίας ≥4 λίτρων. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να 

αναγράφονται τα συστατικά, το βάρος, η 

προέλευση και οι προφυλάξεις. 
Να διαθέτει τις απαιτούμενες εγκρίσεις, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

[…..] ΝΑΙ 

  [.....] ΟΧΙ 

α) Μάρκα προϊόντος: 

……………………………………………………………… 

β) Χωρητικότητα δοχείου/συσκευασία  

προϊόντος: .…….…lt 
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3. Υγρό καθαριστικό τζαμιών 

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

3.1. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 27 τεμάχια  […..] ΝΑΙ 

[.....] ΟΧΙ 

3.2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υγρό καθαριστικό τζαμιών αρίστης 

ποιότητας, ιδανικό για όλες τις γυάλινες 

και λείες επιφάνειες εντός και εκτός του 

σπιτιού και να απομακρύνει σκόνη, 
λεκέδες, στίγματα και δαχτυλιές.  

Να μην αφήνει ίχνη, θαμπάδες και 

υπολείμματα. 

Να αφήνει άρωμα φρεσκάδας και 

καθαριότητας. 

Να είναι σε πλαστικό δοχείο 

συσκευασίας ≥4 λίτρων. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να 

αναγράφονται τα συστατικά, το βάρος, η 

προέλευση και οι προφυλάξεις. 
Να διαθέτει τις απαιτούμενες εγκρίσεις, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

[…..] ΝΑΙ 

  [.....] ΟΧΙ 

α) Μάρκα προϊόντος: 

……………………………………………………………… 

β) Χωρητικότητα δοχείου/συσκευασία  

προϊόντος: .…….…lt 

4. Ψεκαστήρας χειρός με δοχείο 

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

4.1. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 10 τεμάχια  […..] ΝΑΙ 

[.....] ΟΧΙ 

4.2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ψεκαστήρας χειρός με δοχείο από 
πλαστικό, να είναι χωρητικότητας 
≥400ml και κατάλληλο για υγρά 
καθαρισμού. 
Να έχει μεγάλη απόδοση με κάθε 

πάτημα της σκανδάλης και αεροστεγή 

σφράγιση του δοχείου για φύλαξη των 

υγρών. 

[…..] ΝΑΙ 

  [.....] ΟΧΙ 

α)Χωρητικότητα δοχείου: .………..…ml 

5. Υγρό απολυμαντικό τουαλέτας WC (παπί) 

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

5.1. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 41 τεμάχια […..] ΝΑΙ 

[.....] ΟΧΙ 

5.2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Παχύρρευστο καθαριστικό υγρό gel 

λεκανών WC, το οποίο θα καθαρίζει, 

απολυµαίνει και θα αφαιρεί 

αποτελεσματικά άλατα, πουρί, σκουριές 

και δυσάρεστες οσµές. 
Να είναι σε υγρή μορφή με ευχάριστη 

οσμή. 

Να είναι σε πλαστικό δοχείο 

συσκευασίας ≥750ml. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να 

αναγράφονται τα συστατικά, το βάρος, η 

προέλευση και οι προφυλάξεις. 
Να διαθέτει τις απαιτούμενες εγκρίσεις, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

[…..] ΝΑΙ 

  [.....] ΟΧΙ 

α) Μάρκα προϊόντος: 

……………………………………………………………… 

β) Χωρητικότητα δοχείου/συσκευασία  

προϊόντος: .…….… ml 
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6. Υγρό σαπούνι χεριών 

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

6.1. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 40 τεμάχια […..] ΝΑΙ 

[.....] ΟΧΙ 

6.2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υγρό καθαριστικό χεριών αρίστης 

ποιότητας. 

Να περιέχει προστατευτικά μαλακτικά 

στοιχεία και να αφήνει το δέρμα απαλό 
και με ευχάριστο άρωμα. 

Να είναι με ουδέτερο ΡΗ και να μη 

ερεθίζει το δέρμα 

Να είναι σε πλαστικό δοχείο 

συσκευασίας ≥4 λίτρων. 

[…..] ΝΑΙ 

  [.....] ΟΧΙ 

α) Μάρκα προϊόντος: 

……………………………………………………………… 

β) Χωρητικότητα δοχείου/συσκευασία  

προϊόντος: .…….…lt 

7. Υγρό σαπούνι χεριών με αντλία 

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

7.1. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 24 τεμάχια […..] ΝΑΙ 

[.....] ΟΧΙ 

7.2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υγρό καθαριστικό χεριών αρίστης 

ποιότητας, με αντλία. 

Να περιέχει προστατευτικά μαλακτικά 

στοιχεία και να αφήνει το δέρμα απαλό 

και με ευχάριστο άρωμα. 

Να είναι με ουδέτερο ΡΗ και να μη 

ερεθίζει το δέρμα 

Να είναι σε πλαστικό δοχείο 

συσκευασίας ≥200ml. 

[…..] ΝΑΙ 

  [.....] ΟΧΙ 

α) Μάρκα προϊόντος: 

……………………………………………………………… 

β) Χωρητικότητα δοχείου/συσκευασία  

προϊόντος: .…….… ml 

8. Υγρό καθαριστικό πιάτων 

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

8.1. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 31 τεμάχια […..] ΝΑΙ 

[.....] ΟΧΙ 

8.2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υγρό καθαριστικό - απορρυπαντικό 

πιάτων αρίστης ποιότητας, σε μορφή 

παχύρρευστου/συμπυκνωμένο υγρού, 

για πλύσιμο στο χέρι, με ευχάριστη οσμή 
και με ουδέτερο pH. 

Κατάλληλο για λίπη, λάδια χωρίς 

κατάλοιπα. 

Να είναι σε πλαστικό δοχείο 

συσκευασίας ≥4 λίτρων. 

[…..] ΝΑΙ 

  [.....] ΟΧΙ 

α) Μάρκα προϊόντος: 

……………………………………………………………… 

β) Χωρητικότητα δοχείου/συσκευασία  

προϊόντος: .…….…lt 

9. Υδροχλωρικό οξύ  
(Άκουα φόρτε) 

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

9.1. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 22 τεμάχια […..] ΝΑΙ 

[.....] ΟΧΙ 
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9.2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υδροχλωρικό οξύ, ισχυρό οξύ για οικιακό 
καθαρισµό σε συσκευασία ≥300ml. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να 

αναγράφονται οι προφυλάξεις. 

Να διαθέτει τις απαιτούμενες εγκρίσεις, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

[…..] ΝΑΙ 

  [.....] ΟΧΙ 

α) Μάρκα προϊόντος:……………………………… 

β) Χωρητικότητα δοχείου/συσκευασία  

προϊόντος: .………….… ml 

10. Χαρτί υγείας*1 

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

10.1. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2.240 τεμάχια/ρολά  
[Μπορούν να προσφερθούν σε συσκευασίες 

πολλών τεμαχίων (π.χ. συσκευασία που 

περιλαμβάνει 40 ρολά κλπ), σε κάθε όμως 

περίπτωση και επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει 

το άθροισμα των τεμαχίων που περιλαμβάνονται 

στις προσφερόμενες συσκευασίες να είναι το ίδιο 

ή μεγαλύτερο από 2.240 τεμάχια/ρολά] 

[…..] ΝΑΙ 

[.....] ΟΧΙ 

 

10.2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Δίφυλλο χαρτί υγείας αρίστης ποιότητας 

από λευκασμένο χημικό πολτό, σε ρολό 
≥80gr. 
Να αποσυντίθεται εύκολα στο νερό 

(πλήρως υδατοδιαλυτό).  

Να είναι απαλό και αντοχής στη χρήση. 

Τα φύλλα να χωρίζονται μεταξύ τους με 
διάτρηση κατά τρόπο ώστε να είναι 

εύκολη η κοπή φύλλου από φύλλο.  

Κάθε ρολό να είναι περιτυλιγμένο σε 

κύλινδρο από χαρτόνι κατάλληλο για την 

στήριξη του ρολού. 

Κατά την παράδοση τα ρολά πρέπει να 

περιβάλλονται με πλαστικό περίβλημα 

σε τρόπο ώστε κανένα σημείο του 

χαρτιού καθαριότητας να μην παραμένει 

εκτεθειμένο. 

[…..] ΝΑΙ 

  [.....] ΟΧΙ 

α)Βάρος ρολού: ……………………gr 

 

β)Ρολά/τεμάχια που περιλαμβάνει η 

προσφερόμενη συσκευασία προϊόντος: 

………….……… ρολά/ανά συσκευασία. 

 

γ)Συνολική ποσότητα συσκευασιών που 

προσφέρονται: …………………συσκευασίες 

(το άθροισμα των τεμαχίων/ρολών που 

περιλαμβάνονται στις προσφερόμενες συσκευασίες θα 

πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι το ίδιο ή 

μεγαλύτερο από 2.240 τεμάχια/ρολά) 

11. Χαρτί κουζίνας σε ρολό 

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

11.1. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 78 τεμάχια […..] ΝΑΙ 

[.....] ΟΧΙ 

11.2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Χαρτί κουζίνας αρίστης ποιότητας από 

λευκασμένο χημικό πολτό, βάρους 
≥800gr. 
Να είναι πολλαπλών χρήσεων, να μην 

αφήνει χνούδια, ούτε να θρυμματίζεται 

σε μικρά κομμάτια, να είναι ανθεκτικό 

και απορροφητικό. 

[…..] ΝΑΙ 

  [.....] ΟΧΙ 

α) Βάρος ρολού: ……………………gr 

 

12. Σακούλες απορριμμάτων πλαστικές 

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

12.1. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 900κg […..] ΝΑΙ 

[.....] ΟΧΙ 
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12.2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πλαστικές σακούλες απορριμμάτων 
επαγγελματικής χρήσης, χύμα (με το 

κιλό), διαστάσεων ≥80x110cm. 

Να είναι ενισχυμένης επιφάνειας και 

συρραφής, χρώματος μαύρου. 

[…..] ΝΑΙ 

  [.....] ΟΧΙ 

α)Διαστάσεις σακούλας απορριμμάτων  

………...X………..cm 

13.  Σακούλες απορριμμάτων γραφείου/W.C., σε ρολό 

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

13.1. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 135 τεμάχια […..] ΝΑΙ 

[.....] ΟΧΙ 

13.2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πλαστικές σακούλες απορριμμάτων 

γραφείου/W.C.,διαστάσεων≥42x48cm. 
Να είναι ενισχυμένης επιφάνειας και 

συρραφής, σε ρολό ≥20 τεμαχίων. 

[…..] ΝΑΙ 

  [.....] ΟΧΙ 

α)Διαστάσεις σακούλας απορριμμάτων 

γραφείου/W.C.: ………...X………..cm 

β) Σε ρολό των ……………….. τεμαχίων 

14. Γάντια νιτριλίου μιας χρήσης 

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

14.1. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 41 συσκευασίες […..] ΝΑΙ 

[.....] ΟΧΙ 

14.2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τα γάντια να είναι μιας χρήσης από 
ανθεκτικό υλικό νιτριλίου και σε 
συσκευασία των 100τεμαχίων. 

Να έχουν εύκολη εφαρμογή, να είναι 

υπό αλλεργικά. 

Να  προσφέρουν αυξημένη προστασία 

και άνεση σε πολύωρη χρήση, καθώς και 

να είναι ανθεκτικά σε τρυπήματα και 

σχισίματα.  

Να διατεθούν στα κάτωθι μεγέθη:  

10 συσκευασίες Medium 
31 συσκευασίες Large 

[…..] ΝΑΙ 

  [.....] ΟΧΙ 

α)Μάρκα προϊόντος: 

……………………………………………………………… 

 

15. Απορροφητικές πετσέτες τύπου WETTEX *2 

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

15.1. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 90 τεμάχια 
[Μπορούν να προσφερθούν σε συσκευασίες 

πολλών τεμαχίων (π.χ. συσκευασία που 

περιλαμβάνει 3 τεμάχια κλπ), σε κάθε όμως 

περίπτωση και επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει 

το άθροισμα των τεμαχίων που περιλαμβάνονται 

στις προσφερόμενες συσκευασίες να είναι το ίδιο 

ή μεγαλύτερο από 90 τεμάχια] 

[…..] ΝΑΙ 

[.....] ΟΧΙ 

 

15.2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Απορροφητικές πετσέτες τύπου WETTEX 

Νο3. Να είναι υψηλής 
απορροφητικότητας για τον καθαρισμό 

διαφόρων επιφανειών και να μην 

αφήνουν χνούδι.  

Δεν γίνονται δεκτές προσφερόμενες 
πετσέτες οι οποίες είναι σε ρολό. 

[…..] ΝΑΙ 

  [.....] ΟΧΙ 

α)Μάρκα προϊόντος: ……………………………… 

 

β)Τεμάχια που περιλαμβάνει η 
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προσφερόμενη συσκευασία προϊόντος: 

………….……… τεμάχια/ανά συσκευασία. 

 

γ)Συνολική ποσότητα συσκευασιών που 

προσφέρονται: …………………συσκευασίες 

(το άθροισμα των τεμαχίων που περιλαμβάνονται στις 

προσφερόμενες συσκευασίες θα πρέπει, επί ποινή 

αποκλεισμού, να είναι το ίδιο ή μεγαλύτερο από 90 

τεμάχια) 

16. Πανάκια καθαρισμού με μικροϊνες *3 

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

16.1. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 60 τεμάχια 
[Μπορούν να προσφερθούν σε συσκευασίες 

πολλών τεμαχίων (π.χ. συσκευασία που 

περιλαμβάνει 3 τεμάχια κλπ), σε κάθε όμως 

περίπτωση και επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει 

το άθροισμα των τεμαχίων που περιλαμβάνονται 

στις προσφερόμενες συσκευασίες να είναι το ίδιο 

ή μεγαλύτερο από 60 τεμάχια] 

[…..] ΝΑΙ 

[.....] ΟΧΙ 

 

16.2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πανάκια καθαρισμού με μικροΐνες, 

κατάλληλα για καθαρισμό επίπλων 
(γραφείων, ερμαριών, τηλεφώνων, 

ηλεκτρονικών υπολογιστών κλπ.), χωρίς 

να αφήνουν χνούδι. 

[…..] ΝΑΙ 

  [.....] ΟΧΙ 

α)Μάρκα προϊόντος: ……………………………… 

 

β)Τεμάχια που περιλαμβάνει η 

προσφερόμενη συσκευασία προϊόντος: 

………….……… τεμάχια/ανά συσκευασία. 

 

γ)Συνολική ποσότητα συσκευασιών που 

προσφέρονται: …………………συσκευασίες 

(το άθροισμα των τεμαχίων που περιλαμβάνονται στις 

προσφερόμενες συσκευασίες θα πρέπει, επί ποινή 

αποκλεισμού, να είναι το ίδιο ή μεγαλύτερο από 60 

τεμάχια) 

17. Σφουγγάρια κουζίνας με σύρμα *4 

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

17.1. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 60 τεμάχια 
[Μπορούν να προσφερθούν σε συσκευασίες 

πολλών τεμαχίων (π.χ. συσκευασία που 

περιλαμβάνει 3 τεμάχια κλπ), σε κάθε όμως 

περίπτωση και επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει 

το άθροισμα των τεμαχίων που περιλαμβάνονται 

στις προσφερόμενες συσκευασίες να είναι το ίδιο 

ή μεγαλύτερο από 60 τεμάχια] 

[…..] ΝΑΙ 

[.....] ΟΧΙ 

17.2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σφουγγάρια κουζίνας με σύρμα, μεσαίου 

μεγέθους, κατάλληλα για το πλύσιμο 

σκευών εξαιρετικής αντοχής, με σκληρή 
και μαλακή επιφάνεια για την 

καταπολέμηση μικροβίων και να μην 

αφήνει ίχνη υλικού κατά τη χρήση του. 

[…..] ΝΑΙ 

  [.....] ΟΧΙ 

α)Μάρκα προϊόντος: ……………………………… 
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β)Τεμάχια που περιλαμβάνει η 

προσφερόμενη συσκευασία προϊόντος: 

………….……… τεμάχια/ανά συσκευασία. 

 

γ)Συνολική ποσότητα συσκευασιών που 

προσφέρονται: …………………συσκευασίες 

(το άθροισμα των τεμαχίων που περιλαμβάνονται στις 

προσφερόμενες συσκευασίες θα πρέπει, επί ποινή 

αποκλεισμού, να είναι το ίδιο ή μεγαλύτερο από 60 

τεμάχια) 

18. Κοντάρια για απλές σκούπες 

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

18.1. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 39 τεμάχια […..] ΝΑΙ 

[.....] ΟΧΙ 

18.2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Κοντάρια κατάλληλα για απλές σκούπες, 

να είναι μεταλλικά ή αλουμινίου, 

βιδωτά, να έχουν μήκος από 1,10m έως 
1,40m και να ταιριάζουν με τις απλές 
σκούπες που θα προμηθευτούμε, με 
α/α:21 

[…..] ΝΑΙ 

  [.....] ΟΧΙ 

α)Υλικό κατασκευής: […….] μεταλλικό 

                                   […….] αλουμινίου 

β)Μήκος κονταριού: ………………..m 

 

19. Κοντάρια για απλές σφουγγαρίστρες 

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

19.1. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 40 τεμάχια […..] ΝΑΙ 

[.....] ΟΧΙ 

19.2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Κοντάρια κατάλληλα για απλές 

σφουγγαρίστρες, να είναι μεταλλικά ή 

αλουμινίου, βιδωτά, να έχουν μήκος 
από 1,10m έως 1,40m και να ταιριάζουν 
με τις απλές σφουγγαρίστρες που θα 
προμηθευτούμε, με α/α:22 

[…..] ΝΑΙ 

  [.....] ΟΧΙ 

α)Υλικό κατασκευής: […….] μεταλλικό 

                                   […….] αλουμινίου 

β)Μήκος κονταριού: ………………..m 

 

20. Κοντάρια για επαγγελματικές σφουγγαρίστρες 

 
 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

20.1. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 15 τεμάχια […..] ΝΑΙ 

[.....] ΟΧΙ 

20.2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Κοντάρια κατάλληλα για επαγγελματικές 

σφουγγαρίστρες, να είναι μεταλλικά ή 

αλουμινίου να έχουν μήκος από 1,10m 
έως 1,40m και να ταιριάζουν με τις 

[…..] ΝΑΙ 

  [.....] ΟΧΙ 

α)Υλικό κατασκευής: […….] μεταλλικό 
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επαγγελματικές σφουγγαρίστρες και 
τους κάλυκες/σφικτήρες που θα 
προμηθευτούμε, με α/α:23 και 24. 

                                   […….] αλουμινίου 

β)Μήκος κονταριού: ………………..m 

 

21. Σκούπες απλές (ανταλλακτικό) 

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

21.1. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 57 τεμάχια […..] ΝΑΙ 

[.....] ΟΧΙ 

21.2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σκούπες απλές κατάλληλες για δάπεδο 

και εσωτερικούς χώρους, να είναι 

υψηλής ανθεκτικότητας και αντοχής, 

χωρίς κοντάρι και να ταιριάζουν με τα 
κοντάρια για απλές σκούπες που θα 
προμηθευτούμε, με α/α:18 

[…..] ΝΑΙ 

  [.....] ΟΧΙ 

 

22. Σφουγγαρίστρες απλές (ανταλλακτικό) 

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

22.1. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 61 τεμάχια […..] ΝΑΙ 

[.....] ΟΧΙ 

22.2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σφουγγαρίστρες απλές, να είναι τύπου 
WETTEX, να μην αφήνουν χνούδια, να 

έχουν μεγάλη απορροφητικότητα και 

αντοχή στα αλκαλικά και όξινα 

καθαριστικά, χωρίς κοντάρι και να 
ταιριάζουν με τα κοντάρια για απλές 
σφουγγαρίστρες που θα 
προμηθευτούμε, με α/α:19 

[…..] ΝΑΙ 

  [.....] ΟΧΙ 

 

23. Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές (ανταλλακτικό) 

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

23.1. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 15 τεμάχια […..] ΝΑΙ 

[.....] ΟΧΙ 

 

23.2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές, να 
είναι νηματικές, ραφτές, 
αντιβακτηριδιακές, να έχουν βάρος από 
300gr έως 400gr, να μην αφήνουν 

χνούδια, με μεγάλη απορροφητικότητα 

και αντοχή στα αλκαλικά και όξινα 

καθαριστικά και να ταιριάζουν με τα 
κοντάρια και τους κάλυκες / σφικτήρες 
για επαγγελματικές σφουγγαρίστρες 
που θα προμηθευτούμε, με α/α:20 και 
24. 

[…..] ΝΑΙ 

  [.....] ΟΧΙ 

α)Βάρος επαγγελματικής 

σφουγγαρίστρας: …………..gr 

 

24. Κάλυκες/Σφικτήρες για επαγγελματικές σφουγγαρίστρες 

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
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24.1. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 15 τεμάχια […..] ΝΑΙ 

[.....] ΟΧΙ 

24.2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Κάλυκες/σφικτήρες κατάλληλοι για 
επαγγελματικές νηματικές-ραφτές 

σφουγγαρίστρες, να είναι πλαστικοί, με 

αποσπώμενα μέρη, εύκολοι στην χρήση, 

με πολύ μεγάλη ανθεκτικότητα και να 
ταιριάζουν με τα κοντάρια και τις 
επαγγελματικές σφουγγαρίστρες που 
θα προμηθευτούμε, με α/α:20 και 23. 

[…..] ΝΑΙ 

  [.....] ΟΧΙ 

 

 

25. Φαράσια με κοντάρι 

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

25.1. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 12 τεμάχια […..] ΝΑΙ 

[.....] ΟΧΙ 

25.2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Φαράσι φτυάρι σκουπίσματος πλαστικό 

με λάστιχο στην άκρη και κοντάρι, 

υψηλής αντοχής για την εύκολη συλλογή 

ρύπων. 

[…..] ΝΑΙ 

  [.....] ΟΧΙ 

 

26. Ξύστρα δαπέδου 

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

26.1. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 06 τεμάχια […..] ΝΑΙ 

[.....] ΟΧΙ 

26.2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ξύστρα  δαπέδου με χερούλι, διάστασης 

περίπου 10cm. 

[…..] ΝΑΙ 

  [.....] ΟΧΙ 

 

27. Υαλοκαθαριστήρες 

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

27.1. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 10 τεμάχια […..] ΝΑΙ 

[.....] ΟΧΙ 

 

27.2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υαλοκαθαριστήρες με λάστιχο διάστασης 

περίπου 30cm και χειρολαβή, 

κατάλληλοι για τον καθαρισμό των 

γυάλινων επιφανειών. 

[…..] ΝΑΙ 

  [.....] ΟΧΙ 

 

28. Κουβάδες σφουγγαρίσματος με στίφτη 

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

28.1. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 38 τεμάχια […..] ΝΑΙ 

[.....] ΟΧΙ 

28.2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Κουβάς σφουγγαρίσματος 

κατασκευασμένος από πλαστικό μεγάλης 

αντοχής, με μεταλλική ή πλαστική 

χειρολαβή ή εργονομική λαβή, με 

[…..] ΝΑΙ 

  [.....] ΟΧΙ 

α)Μάρκα προϊόντος: ……………………………… 
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ενσωματωμένο αφαιρούμενο εξάρτημα 
αποστράγγισης υγρών, χωρητικότητας 
από 13 έως 20 λίτρων. 
Να είναι συμβατός με τις απλές 
σφουγγαρίστρες που θα 
προμηθευτούμε, με α/α:19 και 22. 

 

β)Χωρητικότητα κουβά: ……………………….lt 

29. Διπλό επαγγελματικό τροχήλατο καρότσι σφουγγαρίσματος 

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

29.1. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 02 τεμάχια […..] ΝΑΙ 

[.....] ΟΧΙ 

29.2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Διπλό επαγγελματικό τροχήλατο καρότσι 

σφουγγαρίσματος με πλαστική ή 

μεταλλική βάση και λαβή αλουμινίου, με 

σταθερό πλαίσιο που στηρίζεται σε 4 

περιστρεφόμενους τροχούς, με 
πρόσθετη πρέσα στυψίματος και δύο 
πλαστικούς αποσπώμενους κουβάδες 
(και να είναι εύκολη η αφαίρεση των 

κουβάδων για τον καθαρισμό τους), 

χωρητικότητας από 20 έως 25 λίτρων, 

καθαρού-ακάθαρτου διαλύματος. 

Να είναι συμβατό με τις επαγγελματικές 
σφουγγαρίστρες που θα 
προμηθευτούμε, με α/α:20, 23 και 24. 

[…..] ΝΑΙ 

  [.....] ΟΧΙ 

 

α)Χωρητικότητα κουβάδων:..……………….lt 

 
-*1*2*3*4Επισημαίνεται ότι, τα προς προμήθεια είδη με α/α: 10, 15, 16 & 17  μπορούν να προσφερθούν σε 

συσκευασίες πολλών τεμαχίων (π.χ. συσκευασία που περιλαμβάνει 3 τεμάχια ή συσκευασία που περιλαμβάνει 

40 ρολά κλπ), σε κάθε όμως περίπτωση και επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει το άθροισμα των τεμαχίων που 
περιλαμβάνονται στις προσφερόμενες συσκευασίες να είναι το ίδιο ή μεγαλύτερο από αυτό που αναφέρεται 
στις «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄» της υπ’ αριθμό 8041/6/57-θ από 
06/03/2019 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου.   

Στην περίπτωση αυτή, οι προμηθευτές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να δηλώσουν στην τεχνική τους 
προσφορά για τα υπό προμήθεια είδη με α/α: 10, 15, 16 & 17 τον αριθμό των τεμαχίων που περιλαμβάνει η 
κάθε συσκευασία που προσφέρουν, και στην οικονομική τους προσφορά να μετατρέψουν την ποσότητα των 
τεμαχίων σε ποσότητα συσκευασιών και η τιμή μονάδας που θα δοθεί να είναι της συσκευασίας που 
προσφέρεται. 

 

Δηλώνω επισήμως ότι :  
   α) Τα υπό προμήθεια είδη, θα πληρούν τις «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄» της 

υπ’ αριθμό 8041/6/57-θ από 06/03/2019 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου, τους 
οποίους έλαβα γνώση για την σύνταξη της παρούσας προσφοράς και τους οποίους αποδέχομαι πλήρως. 

  β) Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς μου είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την κατάθεσή της στην Υπηρεσία 

σας.  

Τόπος / ημερομηνία……………….……… 

                                                                                                                          Ο προσφέρων 
                                                                                                                                                                   (Υπογραφή – Σφραγίδα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Ε.Μ.ΠΑ. 

(Υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, κατά την υπογραφή της σύμβασης (συμφωνητικού) μαζί με ευκρινή φ/α 

του πιστοποιητικού εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) του Ελληνικού Οργανισμού 

Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) των υπόχρεων παραγωγών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2939/2001) 

                                              

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ (1) 

 
Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 

 

Ο-Η Όνομα 

 

 

 

Επώνυμο 

 

 

Όνομα και Επώνυμο 

Πατέρα 

 

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας 

 

 

Ημερομηνία Γέννησης (2) 

 

 

Τόπος Γέννησης 

 

Αριθμός Δελτίου 

Ταυτότητος 

  

Τηλέφωνο 

 

 

 

Τόπος Κατοικίας 

 

 

 

Οδό

ς 

  

Αριθμός 

  

Τ.Κ. 

 

Αριθμός Τηλεομοιοτύπου 

(FAX)  

 Δ/νση Ηλεκτρονικού 

Ταχυδρομείου (Email) 

 

     Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 

του Ν.1599/1986,  δηλώνω ότι: 

� Για τα υπό προμήθεια είδη/προϊόντα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ της υπ’ αριθμό 8041/6/57-θ από 06/03/2019 Πρόσκλησης 

Υποβολής Προσφοράς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2939/2001, κατά 

την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσής της, η επιχείρησή μου / εταιρεία μου  θα τηρεί τις 

υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 

του Ν.2939/2001. 

� Τα στοιχεία των υπόχρεων παραγωγών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2939/2001 (Ν.2939/2001 όπως τροπ. 

με Ν.4496/2017 & Κ.Υ.Α.181504/2016), οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) του 

Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), είναι τα εξής: 

ΑΦΜ ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

  

 

Συσκευασίες/………………….. 

 

 

 Συσκευασίες/………………….. 

                         

� Επίσης, υποβάλλω συνημμένα ευκρινή φ/α του πιστοποιητικού εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) του 

Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) των ανωτέρω υπόχρεων παραγωγών. 

                                                                                                                                       Ημερομηνία: ___/__/2019 

                       Ο-Η Δηλ______ 

                           (Υπογραφή) 

 
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 

τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 

άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ Ε.Μ.ΠΑ. 

 

 


