
              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και σάκκων 
Απορριμμάτων έτους 2021 Δήμου Πεντέλης  

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:   2/ 2021 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :4.382,80 € με  
Φ.Π.Α. 
 

  

 

1 

 

 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΣΑΚΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021    

ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 4.382,8 € με  Φ.Π.Α. 

                                                                            
 
 
Προϋπ/σμός:      3.610,00 ευρώ 
ΦΠΑ 24% & 6%:   772,8 ευρώ 
ΔΑΠΑΝΗ:             4.382,8 ευρώ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η προμήθεια ειδών καθαριότητας για το  Δήμο Πεντέλης  θα γίνει από το ελεύθερο εμπόριο με τη διαδικασία 

της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στο 

σύνολο των ειδών.  

 

Η ποιότητα των ειδών καθαριότητας θα πρέπει να είναι ίδια με εκείνη που αναγράφεται στα αντίστοιχα τεύχη 
της παρούσας μελέτης. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δύνανται να υποβάλλουν προσφορά. 
 Προσφορές που δεν καλύπτουν όλη την ποσότητα και τα είδη που αναγράφονται στον ενδεικτικό 

Προϋπολογισμό του Δήμου Πεντέλης της παρούσας θεωρούνται απαράδεκτες και απορρίπτονται. 
Καθώς οι παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα με τις εκάστοτε λειτουργικές ανάγκες των ανωτέρω δομών είναι 

πολύ πιθανό να μη χρειαστεί να παραδοθεί στο σύνολό της η εκτιμωμένη ποσότητα της μελέτης. 
Σε περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου των αναγραφόμενων στη παρούσα μελέτη ποσοτήτων - για κάθε 

είδος - ως τη λήξη της σύμβασης, ο προμηθευτής δεν δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό από τον Δήμο 
Πεντέλης. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά, και η παραλαβή των ειδών, σε προθεσμία το αργότερο 

μέχρι ένα έτος μετά την  υπογραφή της σύμβασης. 

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από Ιδίους Πόρους. 

Η δαπάνη προμήθειας προϋπολογίζεται μέχρι το όριο ποσού δαπάνης προμήθειας, όπως αυτό ισχύει εκάστοτε 

από την κείμενη νομοθεσία, με απευθείας ανάθεση και βαρύνει τους  Κ.Α.Ε. 10-6634. ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ΄΄ . 10.6635 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» ΚΑΙ 

20.6635.004 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» του προϋπολογισμού ο.ε. 2021 με πίστωση 6.000,00€ 

αντίστοιχα συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%) & (6%). 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΝΩΛΙΑ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
                          ΟΜΑΔΑ Α 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

01 ΧΑΡΤΙ WC (120gr)  TEMAXIA 

02 ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  ΤΕΜΑΧΙΑ 

03 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘ. ΣΤΟ ΧΕΡΙ  ΤΕΜΑΧΙΑ 

04 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  800gr  ΤΕΜΑΧΙΑ 

05 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ 

06 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ  ΤΕΜΑΧΙΑ 

07 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΡΟΛΑΚΙ ΚΑΛΑΘΙΟΥ 50cmΧ50cm  ΤΕΜΑΧΙΑ 

08 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ  ΤΕΜΑΧΙΑ 

09 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ  ΤΕΜΑΧΙΑ 

10 ΣΚΟΥΠΑ ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ  ΤΕΜΑΧΙΑ 

11 ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ  ΤΕΜΑΧΙΑ 

12 ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ 

13 ΥΓΡΟ ΠΑΠΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ 

14 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ  ΤΕΜΑΧΙΑ 

15 ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΕΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ 

16 ΠΑΝΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  ΤΕΜΑΧΙΑ 

17 ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ TEMAXIA 

18 ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 

 
ΟΜΑΔΑ Β 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

01 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ  ΤΕΜΑΧΙΑ 

02 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 

 
 

ΟΜΑΔΑ Γ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

01 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΑΙΝΙΟ(ΚΟΥΤΙ 
500 ΤΕΜ) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 
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Όλα τα παραπάνω είδη καθαριότητας θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές και εφόσον απαιτείται θα φέρουν σήμανση C.E. 
Όλα τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις 
προδιαγραφές, όσον αφορά την προέλευση, την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική 
επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τους.  
Για όλα τα προϊόντα ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συμπεριλάβει στην Τεχνική του Προσφορά, Τεχνικά 
Φυλλάδια, Παραρτήματα, Υπεύθυνη Δήλωση, πιστοποιήσεις ISO κτλ. με στοιχεία που ο ίδιος κρίνει απαραίτητα 
για την Προσφορά του όπου θα αποδεικνύει την ποιότητα των προσφερόμενων ειδών του. 
Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα και σημασμένα με την εμπορική ονομασία 
τους, να είναι δόκιμα, σύγχρονα, καινούργια, άριστης ποιότητας. 
Τυχόν απόκλιση κάποιου προσφερόμενου προϊόντος από τις προδιαγραφές, συνεπάγεται απόρριψη της 
προμήθειας. 
Επίσης εφόσον ζητηθεί να κατατεθούν δείγματα, προκειμένου να ελεγχθούν από την αρμόδια Επιτροπή 
Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, τότε ο διαγωνιζόμενος οφείλει εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την 
ειδοποίηση να τα προσκομίσει. Στην περίπτωση που η επιτροπή κρίνει, με αιτιολογημένες αποδείξεις, ότι το 
δείγμα που κατατέθηκε από την εταιρεία δεν πληροί όλους του τεχνικούς όρους, τότε η επιτροπή θα απορρίπτει 
το συγκεκριμένο είδος και θα αξιολογεί την αμέσως καλύτερη τεχνική προσφορά. 
Οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο έχει συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, απαιτείται να συνοδεύεται από επίσημη 
μετάφραση στα Ελληνικά. 
Επίσης, για τα απορρυπαντικά, καθαριστικά θα πρέπει: 
•Να έχουν καλή ικανότητα διαβροχής και διείσδυσης. 
•Να απομακρύνουν τη ρύπανση από τις επιφάνειες και να τη διατηρούν σε μορφή αιωρήματος ή διαλύματος. 
•Να χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες αραιώσεις και θερμοκρασίες που προτείνονται από τον κατασκευαστή. 
•Να μην οξειδώνουν ή διαβρώνουν τον εξοπλισμό 
•Να μην είναι τοξικά και να μην προκαλούν ερεθισμούς στα μάτια και στο δέρμα. 
•Να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον. 
•Να μην επιτρέπουν στο σκληρό νερό να σχηματίζει αποθέσεις αλάτων. 
•Να διαλύονται καλά και εύκολα στο νερό. 
•Να ξεπλένονται εύκολα και να μην αφήνουν υπολείμματα. 
•Να μην αναδύουν δυσάρεστες οσμές και να μην είναι επιβλαβή για την υγεία του προσωπικού και των 
επισκεπτών. 
•Να είναι σφραγισμένα και να φέρουν ετικέτα αναγνώρισης, να φέρουν ετικέτα στα Ελληνικά ή και στα Ελληνικά 
όπου θα αναγράφονται η φράση ‘’μακριά από παιδιά’’, το τηλέφωνο του Κέντρου Δηλητηριάσεων και ο 
υπεύθυνος για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά. 
•Να έχουν βιοδιασπασιμότητα τουλάχιστον 90% . 
•Το υλικό συσκευασίας των απορρυπαντικών –καθαριστικών να είναι φιλικό προς το περιβάλλον και 
ανακυκλώσιμο . 
•Αν το προϊόν ταξινομείται ως επικίνδυνο, να φέρει το σύμβολο και την ένδειξη κινδύνου, τις φράσεις κινδύνου 
και τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης. 
•Στην περίπτωση που ταξινομούνται ή επισημαίνονται ως διαβρωτικά, να έχουν πώμα ασφαλείας και ανάγλυφη 
επισήμανση κινδύνου. 
ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ από 100 % ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο, όπου χρησιμοποιούνται μόνο επιλεγμένες 
αναγεννημένες ύλες κυρίως από βιομηχανικά απορρίμματα. Θα έχουν συγκόλληση στον πάτο τους για ασφαλή 
μεταφορά και αποθήκευση των απορριμμάτων. Το βάρος του κάθε σάκου θα είναι περίπου 38,5 – 39gr.  θα 
φέρουν λογότυπο επιλογής της Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου 
Πεντέλης, θα είναι διαστάσεων 50χ75χ100 χρώματος κεραμιδί. Τέλος θα είναι σύμφωνοι με τις ισχύουσες 
Ελληνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και εφόσον απαιτείται θα φέρουν σήμανση C.E. 
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ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο: 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια ειδών καθαριότητας που θα καλύψουν τις ανάγκες ύ του 
Δήμου Πεντέλης. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο : 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ  
Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:  
1. Του Ν.3463/2006/ ΦΕΚ Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».  
2. Του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/κησης πρ. Καλλικράτης».  
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών».  
 
ΑΡΘΡΟ 3ο  
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Τα τεύχη της μελέτης αλληλοσυμπληρούνται, εν περιπτώσει δε ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων εις αυτά 
όρων, η σειρά ισχύος των ως άνω τευχών καθορίζεται ως κάτωθι:  
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
4. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
5. ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
ΑΡΘΡΟ 4ο  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 4.382,80 € συμπ. Φ.Π.Α. (24%) & (6%). 
Η δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας θα βαρύνει τους  Κ.Α.Ε. 10-6634. ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ΄΄ . 10.6635 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» ΚΑΙ 20.6635.004 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» του προϋπολογισμού ο.ε. 2021 με πίστωση 6.000,00€ αντίστοιχα 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%) & (6%). 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  
ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία του Ν. 4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο:  
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Η τιμή μονάδος της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της προμήθειας και για 
κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται ακόμη και αν μεταβληθεί η τιμή χονδρικής πώλησης του 
είδους.  
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Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η προσκόμιση και η τοποθέτηση στα σημεία παράδοσης, ο Φ.Π.Α. 
που αντιστοιχεί και οι νόμιμες κρατήσεις. 
 
AΡΘΡΟ 7ο  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
Οι τιμές του τιμολογίου προσφοράς αναφέρονται στην παράδοση της προμήθειας πλήρεις παραδοτέας στην 
έδρα του εργοδότη χωρίς να δικαιούται ο Προμηθευτής καμιάς άλλης πληρωμής ή αποζημίωσης για την πλήρη 
και έντεχνη εκτέλεση της. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο  
ΣΥΜΒΑΣΗ  
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης 
και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο  
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα προβλέπονται 
στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16.  
 
ΑΡΘΡΟ 10ο  
ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:  
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί 
από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. όσα προβλέπονται στα αρ.132 και 
201 του Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο  
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση 
της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
συναίνεση του Δήμου, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις 
κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 209 του Ν.4412/2016. 
Ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται για ένα (1) έτος από την 
επομένη της υπογραφής της συμβάσεως. 
Η παράδοση των υλικών αυτών θα γίνεται σταδιακά, στις εγκαταστάσεις του Δήμου Πεντέλης, ανάλογα με τις 
εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες τους.  
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ΑΡΘΡΟ 13ο  
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
Ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016 
 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο  
ΠΑΡΑΛΑΒΗ  
1.Η Οριστική παραλαβή της προμήθειας του υλικού θα γίνει από την επιτροπή της παραγράφου 5 του άρθρου 
221 του Ν4412/2016.  
2.Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικού θα διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και θα καλείται 
να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. 
Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους:  
α) Με μακροσκοπική εξέταση.  
β) Μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση).  
γ) Με πρακτική δοκιμασία.  
δ) Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή και με 
οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύμβαση.  
3.Μετά τα αποτελέσματα των παραπάνω ελέγχων - εξετάσεων, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής 
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης.  
Κατόπιν της ολοκλήρωσης της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:  
α) να παραλάβει το υλικό,  
β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,  
γ) να απορρίψει το υλικό.  
Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή.  
4.Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις 
αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και των τεχνικών προδιαγραφών και 
διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που 
προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι 
οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με 
αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 
μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη 
περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι 
οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με 
αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το 
υλικό μπορεί να απορριφθεί.  
Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον 
μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγμάτων και αντιδειγμάτων για 
άλλους περαιτέρω ελέγχους.  
5.Στη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής της παραγράφου 5 του άρθρου 120 του Ν,4412/2016 μπορούν να 
παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση 
επί της συμβατικής τιμής με βάση του ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η 
παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την 
υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει εκ νέου, σε όλους τους προβλεπόμενους από τη 
σύμβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης και ακολουθείται η διαδικασία 
που προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4. 
Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον προμηθευτή, 
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μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. 
Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν 
οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του 
προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου 
οργάνου και εκπίπτουν από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω του δημοσίου ταμείου.  
6.Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.  
7.Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να παραπέμπεται για επανεξέταση υλικό σε 
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, ακόμη και στην περίπτωση που 
παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για το 
Δημόσιο και για τον προμηθευτή τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο 5.  
8.Αν ο προμηθευτής διαφωνεί με το αποτέλεσμα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν κατά την 
παραλαβή από την πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορεί να ζητήσει εγγράφως 
εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων. Η κατ’ έφεση εξέταση γίνεται, ύστερα από έγγραφο της 
υπηρεσίας, σε εργαστήριο διαφορετικό από εκείνο που διενήργησε την αρχική εξέταση, σύμφωνα με την 
παράγραφο 13 του άρθρου 214. Ο προμηθευτής μπορεί να ζητήσει κατ’ έφεση εξέταση είτε η παραλαβή 
διενεργείται από πρωτοβάθμια είτε από δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής.  
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο εργαστήριο από αυτό που διενήργησε τον αρχικό έλεγχο, η 
κατ’ έφεση εξέταση γίνεται σε αυτό, αλλά με εξεταστή του Γενικού Χημείου του Κράτους ή άλλου φορέα. Ο 
προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλει τα προβλεπόμενα για την περίπτωση τέλη. Το αίτημα του προμηθευτή 
για την κατ’ έφεση εξέταση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την 
γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης. κατ’ έφεση εξέταση μπορεί να γίνει και 
αυτεπάγγελτα με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήψη του πρωτοκόλλου της επιτροπής παραλαβής.  
Κατά την κατ’ έφεση εξέταση παρίσταται εκπρόσωπος του φορέα, υποχρεωτικά δε καλείται να παραστεί, εφόσον 
το επιθυμεί ο προμηθευτής. Εάν κατά τη διενέργεια της κατ’ έφεση εξέτασης υπάρχει διαφωνία από τον 
εκπρόσωπο του φορέα ή τον προμηθευτή σε τεχνικό θέμα (όπως εφαρμοζόμενη μέθοδος εξέτασης χρήση 
οργάνων), αυτή διατυπώνεται με σαφήνεια σε σχετικό πρωτόκολλο, η δε υπόθεση παραπέμπεται στο Ανώτατο 
Χημικό Συμβούλιο για γνωμάτευση.  
Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. Μετά το 
αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης ο προμηθευτής δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια 
επιτροπή παραλαβής.   
9.Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται ως κατά Νόμο αρμόδιο, για την επιβολή κυρώσεων στον 
Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στη σύμβαση. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο  
ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
Ο ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις που ισχύουν κατά την 
ημέρα υπογραφής της σύμβασης  
Τυχόν έξοδα Χημικού ή Εργαστηριακού ελέγχου, βαρύνουν τον προμηθευτή και δεν είναι δυνατόν να προκύψει 
αμφισβήτηση ή ενδεχόμενη απαίτηση του προμηθευτή για επί πλέον καταβολή αποζημίωσης σε αυτόν για τις 
παραπάνω δαπάνες. 
  
ΑΡΘΡΟ 16ο 
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ΠΛΗΡΩΜΗ  
(σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016)  
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά κατά τη διάρκεια της καλής εκτέλεσης της προμήθειας και με τη 
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής 
και την προσκόμιση των τιμολογίων, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθεύει εγκαίρως τα υλικά και να πάρει όλα τα 
κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. Απαιτούμενα δικαιολογητικά 
για την πληρωμή του προμηθευτή είναι:  
α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας.  
β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών.  
γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η αμοιβή του Αναδόχου 
επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος . Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με 
κράτηση ύψους 0,07%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί 
της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 
0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, 
πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Προμηθευτή, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει το 
Δημόσιο και θα αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο  
ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡOΣΦΟΡΑΣ 
Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς ο οποίος θα 
περιλαμβάνει κάθε στοιχείο στο οποίο θα δίδεται σαφής περιγραφή του προσφερόμενου είδους και ειδικότερα:  
Είδη Καθαριότητας: Όλα τα είδη θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές 
και εφόσον απαιτείται θα φέρουν σήμανση C.E. Πιο συγκεκριμένα, για τα απορρυπαντικά , καθαριστικά και 
όποιο άλλο είδος απαιτείται η λήψη εγκρίσεων και πιστοποιήσεων, οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να 
συμπεριλάβουν τα αντίστοιχα έγγραφα στην Τεχνική Προσφορά τους, (πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, οδηγίες 
χρήσης και ασφάλειας, υπεύθυνη δήλωση, κ.λ.π.). 
Σάκοι απορριμμάτων τα είδη θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και 
εφόσον απαιτείται θα φέρουν σήμανση C.E.  
Επίσης εφόσον ζητηθεί να κατατεθούν δείγματα, προκειμένου να ελεγχθούν από την αρμόδια Επιτροπή 
Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, τότε ο διαγωνιζόμενος οφείλει εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την 
ειδοποίηση να τα προσκομίσει.  
Στην περίπτωση που η επιτροπή κρίνει, με αιτιολογημένες αποδείξεις, ότι το δείγμα που κατατέθηκε από την 
εταιρεία δεν πληροί όλους του τεχνικούς όρους, τότε η επιτροπή θα απορρίπτει το συγκεκριμένο είδος και θα 
αξιολογεί την αμέσως καλύτερη τεχνική προσφορά. 
Τα παραπάνω θα περιληφθούν ως όροι της σύμβασης που θα υπογραφεί. 
 
ΑΡΘΡΟ 18ο  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις υποδείξεις 
του Δήμου Πεντέλης. 
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο Πεντέλης οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του 
ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 
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3. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή αντιπροσώπων αυτού, 
συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις. 
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε τρίτο, με τον τρόπο 
που θα του υποδείξει ο Δήμος  Πεντέλης. 
5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των υλικών, που 
συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 
6. Για την γρήγορη διεκπεραίωση των ζητημάτων που τυχόν προκύψουν, ο Ανάδοχος ορίζει ως εκπρόσωπο του 
τον/την κ……………………….., προκειμένου να προβαίνει σε σχετική επικοινωνία με τον εκπρόσωπο της Αρμόδιας 
Υπηρεσίας για την οποία γίνεται αυτή η προμήθεια. 
7. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις 
της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 
 
ΑΡΘΡΟ 19ο  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΛΕΑ  
Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την 
υλοποίηση της ανατιθέμενης προμήθειας. 
 
ΑΡΘΡΟ 20ο  
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν 
για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η 
ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, 
πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο ανάδοχος ή ο εντολέας είναι 
ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του ανάδοχου 
κ.α. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας Ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί 
τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις 
συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται 
και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.  
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα 
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα 
αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
 
ΑΡΘΡΟ 21ο  
ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:  
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/16, 
β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 
συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που 
του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν.4412/16,  
2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:  
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α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του 
φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.  

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του Ν.4412/16).  

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλεται, 
με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης.  

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή του Ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 74.  
5. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16.  
 
ΑΡΘΡΟ 22ο  
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ – ΔΕΙΓΜΑΤΑ  
Η Προμήθεια πρέπει να πληροί τους όρους των αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών. 
 
ΑΡΘΡΟ 23ο  
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις.  
Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και Κοινοτική Νομοθεσία κάθε διαφορά που θα 
προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά 
τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντας στο Νομό Αττικής αρμόδια δικαστήρια. 
Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν 
κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 
 
ΑΡΘΡΟ 24ο  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
Ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 205 του Ν.4412/2016.  
 
ΑΡΘΡΟ 25ο  
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 202 του Ν.4412/2016. 
 
 
 
 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΝΩΛΙΑ 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

     ΟΜΑΔΑ Α 

     Είδη Καθαριότητας με Φ.Π.Α.(24%) 
 

 ΟΜΑΔΑ Α: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ   

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  Μ/Μ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  ΔΑΠΑΝΗ  CPV  

01              ΧΑΡΤΙ WC  (120gr)   40 ΤΕΜ  ΤΕΜ  120 7,00  840,00 33760000-5  

02  ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ   4lt   ΤΕΜ  80 2,00  160,00  39831300-9  

03 

 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘ. ΣΤΟ 

ΧΕΡΙ   4lt  ΤΕΜ  20 2,00  40,00  39832000-3  

04 

               ΧΑΡΤΙ  

ΚΟΥΖΙΝΑΣ  800gr    6 ΤΕΜ  ΤΕΜ  100  7,50  750,00  33760000-5  

05  ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  ΚΟΥΤΙ  ΤΕΜ  20  3,50  70,00  18424300-0  

06  ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ   4lt   ΤΕΜ  20  3,00  60,00  39830000-9  

07 

 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΡΟΛΑΚΙ  

ΚΑΛΑΘΙΟΥ  

50cmΧ50cm    

20σακ./ 

ΤΕΜ.  ΤΕΜ  200 0,50  100,00  19640000-4  

08 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕΓΑΛΗ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ  ΤΕΜ  ΤΕΜ  3 4,00  12,00  39812400-1  

09 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ  ΤΕΜ  ΤΕΜ  10  2,00  20,00  39812400-1  

10 ΣΚΟΥΠΑ ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ  ΤΕΜ  ΤΕΜ  15 2,00  30,00  39224000-8  

11 ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ  ΤΕΜ  ΤΕΜ  8  2,00  16,00  39224000-8  

12 ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ  ΤΕΜ  ΤΕΜ  3  2,00  6,00  39224000-8  

13 ΥΓΡΟ ΠΑΠΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ  750 ML  ΤΕΜ  30  1,50  45,00  39831600-2  

14 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ  ΤΕΜ  ΤΕΜ  10 0,50  5,00  39224320-7  

15 ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΕΣ  ΤΕΜ  ΤΕΜ  20  1,00  20,00  39224320-7  

16 ΠΑΝΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  ΤΕΜ  ΤΕΜ  20  1,50  30,00  39224320-7  

17 ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  ΤΕΜ  ΤΕΜ  20  1,00  20,00  18424300-0  

18  

ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ   ΤΕΜ  ΤΕΜ  3  20,00  60,00  39224300-1  

               ΣΥΝΟΛΟ  2.284,00     

               ΦΠΑ 24%  548,16     

              

ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΑΣ Α  2.832,16     
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 ΟΜΑΔΑ Β: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 6%  

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  Μ/Μ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  ΔΑΠΑΝΗ  CPV  

01 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ    4lt  ΤΕΜ  80  5,00  400,00  39830000-9  

02 

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ  

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΩΜΑ   4lt  ΤΕΜ  40  3,00  120,00  33741100-7  

     ΣΥΝΟΛΟ  520,00  

     ΦΠΑ 6%  31,20  

 

 

   

ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΑΣ Β 551,20  

 

  

  ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΑΚΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ    

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  Μ/Μ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  ΔΑΠΑΝΗ  CPV  

1  

ΣΑΚΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΌ  

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΑΙΝΙΟ  ΚΟΥΤΙ / 500 ΤΕΜ  ΤΕΜ  8.060,00  0,10  806,00 19640000-4  

               ΣΥΝΟΛΟ  806,00    

               ΦΠΑ 24%  193,44     

            ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ B  999,44€    

  

          ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ :    

ΟΜΑΔΑ Α  2.284,00 

 ΟΜΑΔΑ Β  520,00 

ΟΜΑΔΑ Γ 806,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α  3.610,00 

Φ.Π.Α24%   741,60 

Φ.Π.Α6%   31,20 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   4.382,80 
  

 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
 
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΝΩΛΙΑ 
 
 



              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και σάκκων 
Απορριμμάτων έτους 2021 Δήμου Πεντέλης  

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:   2/ 2021 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :4.382,80 € με  
Φ.Π.Α. 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΑΚΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021  

ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» 
............................................................................................................(ολογράφως) 
...........................................................................................................(αριθμητικώς)  

 

 ΟΜΑΔΑ Α: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  Φ.Π.Α. 24%  

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

Μ/Μ  

 

 

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  ΔΑΠΑΝΗ  CPV  

01              ΧΑΡΤΙ WC  (120gr)   40 ΤΕΜ  ΤΕΜ  120   33760000-5  

02  ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ   4lt   ΤΕΜ  80   39831300-9  

03 

 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘ. ΣΤΟ 

ΧΕΡΙ   4lt  ΤΕΜ  20   39832000-3  

04 

               ΧΑΡΤΙ  

ΚΟΥΖΙΝΑΣ  800gr    6 ΤΕΜ  ΤΕΜ  100    33760000-5  

05  ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  ΚΟΥΤΙ  ΤΕΜ  20    18424300-0  

06  ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ   4lt   ΤΕΜ  20    39830000-9  

07 

 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΡΟΛΑΚΙ  

ΚΑΛΑΘΙΟΥ  

50cmΧ50cm    

20σακ./ 

ΤΕΜ.  ΤΕΜ  200   19640000-4  

08 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕΓΑΛΗ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ  ΤΕΜ  ΤΕΜ  3   39812400-1  

09 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ  ΤΕΜ  ΤΕΜ  10    39812400-1  

10 ΣΚΟΥΠΑ ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ  ΤΕΜ  ΤΕΜ  15   39224000-8  

11 ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ  ΤΕΜ  ΤΕΜ  8    39224000-8  

12 ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ  ΤΕΜ  ΤΕΜ  3    39224000-8  

13 ΥΓΡΟ ΠΑΠΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ  750 ML  ΤΕΜ  30    39831600-2  

14 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ  ΤΕΜ  ΤΕΜ  10   39224320-7  

15 ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΕΣ  ΤΕΜ  ΤΕΜ  20    39224320-7  

16 ΠΑΝΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  ΤΕΜ  ΤΕΜ  20    39224320-7  

17 ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  ΤΕΜ  ΤΕΜ  20    18424300-0  

18  

ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ   ΤΕΜ  ΤΕΜ  3    39224300-1  

               ΣΥΝΟΛΟ      

               ΦΠΑ 24%      



              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και σάκκων 
Απορριμμάτων έτους 2021 Δήμου Πεντέλης  

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:   2/ 2021 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :4.382,80 € με  
Φ.Π.Α. 
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ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΑΣ Α      
   

 

 ΟΜΑΔΑ Β: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 6%  

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  Μ/Μ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  ΔΑΠΑΝΗ  CPV  

01 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ    4lt  ΤΕΜ  80    39830000-9  

02 

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ  

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΩΜΑ   4lt  ΤΕΜ  40    33741100-7  

     ΣΥΝΟΛΟ    

     ΦΠΑ 6%    

 

 

   

ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΑΣ Β   

 

  

  ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΑΚΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ    

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  Μ/Μ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  ΔΑΠΑΝΗ  CPV  

1  

ΣΑΚΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΌ  

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΑΙΝΙΟ  ΚΟΥΤΙ / 500 ΤΕΜ  ΤΕΜ  8.060,00    19640000-4  

               ΣΥΝΟΛΟ      

               ΦΠΑ 24%      

            ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ B     

  

          ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ :    

ΟΜΑΔΑ Α   

 ΟΜΑΔΑ Β   

ΟΜΑΔΑ Γ  

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α   

Φ.Π.Α24%    

Φ.Π.Α6%    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    
  

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
 
 



              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και σάκκων 
Απορριμμάτων έτους 2021 Δήμου Πεντέλης  

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:   2/ 2021 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :4.382,80 € με  
Φ.Π.Α. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και σάκκων 
Απορριμμάτων έτους 2021 Δήμου Πεντέλης  

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:   2/ 2021 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :4.382,80 € με  
Φ.Π.Α. 
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