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Περίληψη Διακήρυξης  Πρόχειρου Διαγωνισμού-ΕΚΠΟΤΑ 

για την προμήθεια ειδών καθαριότητας ευπρεπισμού και ειδών υγιεινής με 
κριτήριο κατακύρωσης χαμηλότερη τιμή

Ο Πρόεδρος του Κ.Π.Ο.Δ.Δ.  προκηρύσσει  Πρόχειρο  διαγωνισμό με  σφραγισμένες 
προσφορές  με  τις  διατάξεις  του  ΕΚΠΟΤΑ  και  με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη 
χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια  “Eιδών καθαριότητας ευπρεπισμού και ειδών 
υγιεινής”  του  έτους  2012   ενδεικτικού  προϋπολογισμού  39.975 € 
(συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α.). 

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την  13/06/2012  ημέρα Τετάρτη και από ώρα 
10.00.  π.μ.  έως  11.00  μ.μ..(ώρα  λήξης  κατάθεσης  προσφορών)  ενώπιον  της 
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού στο κτίριο Διοικητικών Υπηρεσιών του ΚΠΟΔΔ 
στην οδό Χ. Λυσσαρίδη και Βυζηινού γωνία, Σίνδος Θεσσαλονίκης, ΤΚ 57400.

2. Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  καταθέσουν  γραπτή  σφραγισμένη 
προσφορά  στο  αρμόδιο  γραφείο  του  δήμου,  αρμόδια  υπάλληλος  κα  Βαλαβάνη 
Αθανασία  μέχρι  και  την  12/06/2012  ημέρα  Τρίτη  αυτοπροσώπως  ή  δια 
εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

3. Δικαίωμα  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  έχουν  όλα  τα  φυσικά  ή  νομικά 
πρόσωπα,  οι  ενώσεις  προμηθευτών  και  οι  συνεταιρισμοί  που  ασκούν  εμπορική 
δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας.
Εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  στον  διαγωνισμό  είναι  το  5%  της 
προϋπολογισμένης αξίας των ειδών συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ήτοι : 1.998,75 
€. 
      Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την  παραλαβή της 
διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον ΚΠΟΔΔ, καθημερινά, 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.                                                                               

Ο Πρόεδρος του Κ.Π.Ο.Δ.Δ. 

Παπαγεωργίου Χρυσοβαλάντης
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
                        ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2012)

 Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α

ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

ΕΚΠΟΤΑ 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  : 32.500,00
Φ. Π. Α. 23 %          : 7.475,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 39.975,00



   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

ΕΡΓΟ:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ  ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

         
         ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η

Προκειμένου ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ να καλύψει τις 
ανάγκες  των  υπηρεσιών   σε  είδη  καθαριότητας  και  ευπρεπισμού  των  κτιρίων  που 
στεγάζονται  οι  υπηρεσίες  του σε είδη όπως (χαρτικά  ,  καθαριστικά,  εντομοκτόνα και 
ειδικά καθαριστικά χημικά για πλύση απορριμματοφόρων) θα προβεί στην προμήθεια των 
σχετικών ειδών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την παραπάνω προμήθεια για ένα έτος ανέρχεται στο 
ποσό των 39.975,00€ (32.500,00€  με Φ.Π.Α 23%) και θα αντιμετωπιστεί  από δαπάνες 
που έχουν προβλεφθεί  στον προϋπολογισμό του Κοινωνικού Πολιτιστικού Οργανισμού 
Δήμου  Δέλτα  (ίδιοι  πόροι  /  ΟΤΑ)  στους  Κ.Α.  02.10.6634.001,  02.10.6635.001  , 
02.15.6634.001, 02.15.6635.001 .

       
Σίνδος   4 -04-2012

            

                                                                                                            

Η συντάξασα

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π. 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

Ελέγχθηκε
Η Προϊσταμένη 



                                                                             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  
ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

1. Καθαριστικό υγρό τζαμιών με σύστημα ψεκασμού. Να περιέχει επιφανειοδραστικά 
0,3-0,5%.Να περιέχει οργανικό διαλύτη ( εκ του οποίου τουλάχιστον αλκοόλη) 
min  6%.  Ειδική  σύνθεση  για  να  βοήθα  τον  καθαρισμό  και  να  μην  αφήνει 
θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως. Να 
δίνονται οδηγίες ασφάλειας. Να διατίθεται σε συσκευασία των 750 ml . Να φέρει 
σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην 
οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά σύμφωνα με 
τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης.

2. Καθαριστικό υγρό τζαμιών  με τις παραπάνω προδιαγραφές για το υγρό τζαμιών 
Να διατίθεται σε συσκευασία των 4 λίτρων.

3. Καθαριστικό  υγρό  πιάτων  για  πλύσιμο  στο  χέρι.  Να  περιέχει  ανιονικά 
επιφανειοδραστικά min 16%,να περιέχει μη ιονικά min 2%,να περιέχει NaOH min 
8%,Να έχει pH υδατικού διαλύματος 1% , 6-8,ειδική σύνθεση για να βοήθα τον 
καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής (τσάι , λίπη, αίμα, καφές, αυγό, κτλ. Να δίνονται 
οδηγίες χρήσεως & οδηγίες ασφάλειας. Να διατίθεται σε συσκευασία των 750 ml. 
Να φέρει  σήμανση CE & να είναι  κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που 
δίνονται  στην  οδηγία  91/155  της  ευρωπαϊκής  ένωσης  επίσης  να  περιέχει 
συστατικά  σύμφωνα  με  τις  τιμές  που  δίνονται  στην  οδηγία  89/542  της 
ευρωπαϊκής ένωσης

4. Καθαριστικό υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι με τις παραπάνω προδιαγραφές 
για το υγρό πιάτων. Να διατίθεται σε συσκευασία οικονομική των 4 λίτρων. 

5. Καθαριστικό  υγρό  λεκάνης  wc (παπί)   κατάλληλο  για  επιφάνειες  εμαγιέ  σε 
συσκευασία 750 ml. Να φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα 
με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να 
περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της 
ευρωπαϊκής ένωσης.

6. Καθαριστικό  υγρό  γενικής  χρήσης,  θα  περιέχει  ενεργά  επιφανειοδραστικά 
λιγότερο από  5%, φωσφορικά άλατα 5 - 15 % . Να διατίθεται σε συσκευασία 
οικονομική των 4 λίτρων. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης 
καθώς  και  οδηγίες  προφύλαξης  και  αρ.  άδεια  κυκλοφορίας  του  προϊόντος 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

7. Απολυμαντικό  παχύρευστο  υγρό  ειδών  υγιεινής  με  βάση  το  χλώριο  (διάλυμα 
υποχλωριώδες  νατρίου  3,5  -  5%)  -τύπου  χλωρίνης  -  σε  πλαστικό  δοχείο 
συσκευασίας 4 λίτρων το οποίο να περιέχει μη ιονικά τασιενεργά λιγότερο από 
5%, ανιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5% .Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με 
οδηγίες για τη αραίωση (τουλάχιστον 1 μέρος διαλύματος  / 5 μέρη νερού) και  
χρήση καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

8. Απολυμαντικό  υγρό  λεκάνης  wc,  διάλυμα  υδροχλωρικού  οξέως  15  % (κεζάπ) 
συσκ. 350 ml. Να φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις 
τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει 
συστατικά  σύμφωνα  με  τις  τιμές  που  δίνονται  στην  οδηγία  89/542  της 
ευρωπαϊκής ένωσης.

9. Καθαριστικό ειδών μπάνιου για άλατα (βάνες ,μπαταρίες κτλ)  για ανοξείδωτες 
επιφάνειες (τύπου ΒΙΑΚΑΛ ή παρόμοιο) συσκ. 500 ml. Να φέρει σήμανση CE & να 
είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της 



ευρωπαϊκής  ένωσης  επίσης  να  περιέχει  συστατικά  σύμφωνα  με  τις  τιμές  που 
δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης.

10. Σαπούνι χεριών υγρό παχύρευστο διάλυμα αποτελούμενο από συστατικά sodium 
chloride,  θειικό  άλας  νατρίου,  γλυκόλη  distearate ,cocoamide DEA,  DMDM 
hydrantoin, άρωμα , κιτρικό οξύ . Συσκευασία 500 ml με αντλία.

11. Σαπούνι χεριών υγρό με τις παραπάνω προδιαγραφές για το υγρό χεριών . Να 
διατίθεται σε συσκευασία οικονομική των 4 λίτρων.

12. Γάντια πλαστικά κουζίνας εξαιρετικά ανθεκτικά διαθέσιμα σε όλα τα μεγέθη σε 
διάφορα χρώματα.

13. Γάντια ελαστικά μιας χρήσης. Πεδίο χρήσης για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή 
μικροοργανισμών.  Χαρακτηριστικά:  Μήκος  περίπου  20  cm  Κατασκευή  από 
νιτρίλιο. Δεν έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές. Να διατίθενται σε συσκευασία 
κουτιά ανά 100 . Να φέρει σήμανση CE .

14. Σακούλα απορριμμάτων γραφείου- τουαλέτας σε συσκευασία των 40 τεμαχίων 
διαστάσεων 45Χ60 εκ. σε διάφορα χρώματα.

15. Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης (μεσαίες) ενδεικτικών διαστάσεων 55 Χ 
75 εκ , σε πακέτα των 10 τεμαχίων.

16. Σακούλες  απορριμμάτων γενικής  χρήσης (γίγας)  ενδεικτικών διαστάσεων 80 Χ 
1,05 εκ ,  ενδεικτικού χρώματος μαύρου σε πακέτα των 10 τεμαχίων.

17. Κοντάρι για σκούπες και σφουγγαρίστρες από INOX με χοντρό πάσο  ,διαστάσεις 
1,30 μέτρα .

18. Κοντάρι για σφουγγαρίστρες επαγγελματικές αλουμινίου, διαστάσεις 1,30 μέτρα
19. Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές αντιβακτηριδιακές , βάρους περίπου 400 γρ.. θα 

πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το κοντάρι  που έχει επιλεγεί.
20. Σφουγγαρίστρες οικιακής χρήσης απλές. θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το 

κοντάρι  που έχει επιλεγεί.
21. Σκούπες με βούρτσα βιδωτή μέτριας σκληρότητας. Τα ανταλλακτικά  θα πρέπει 

να εφαρμόζουν απόλυτα με το κοντάρι INOX που έχει επιλεγεί.
22. Σφουγγάρι καθαρισμού πιάτων Νο 8  (διαστάσεις  15χ10cm περίπου) εξαιρετικής 

αντοχής που να μην αφήνει ίχνη υλικού κατά την χρήση του με σύρμα στην μία 
όψη.

23. Απορροφητική  πετσέτα  καθαρισμού  σε  ρολό  1,5  μέτρο  (  τύπου  vetex  ή 
παρόμοιο). Υψηλή απορροφητικότητα και γρήγορο στέγνωμα

24. Κάδοι  συλλογής  απορριμμάτων  εσωτερικού  χώρου  ,  50  λίτρων  πλαστικοί  με 
μηχανισμό ποδομοχλού για το άνοιγμα του καπακιού.

25. Κάδοι χαρτιών υγείας  (wc) 35 λίτρων πλαστικοί με μηχανισμό ποδομοχλού για το 
άνοιγμα του καπακιού.

26. Πιγκάλ για wc  με λαβή από πλαστικό και με βάση στήριξης όπου θα τοποθετείται 
το βουρτσάκι .

27. Φαράσι συλλογής απορριμμάτων  πλαστικό με εργονομικό βραχίονα .
28. Κουβάς  σφουγγαρίσματος  πλαστικός  με  χερούλι  για  την  μεταφορά  του  και 

αποσπώμενο εξάρτημα για το στύψιμο της σφουγγαρίστρας. 
29. Καρότσι  σφουγγαρίσματος   επαγγελματικό  μονό  χωρητικότητας  25lt  με 

χρωμιωμένο σκελετό, μεταλλικό χερούλι και μεταλλική πρέσα, (κομπλέ με κουβά)
30. Καρότσι σφουγγαρίσματος επαγγελματικό διπλό(2χ25lt) με χρωμιωμένο σκελετό, 

μεταλλικό χερούλι και μεταλλική πρέσα,  (κομπλέ με κουβά)
31. Εντομοκτόνο ,να περιλαμβάνει οδηγίες ασφάλειας και χρήσης και να είναι κατά 

προτίμηση οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο ,να διατίθεται σε εύχρηστη 
και ασφαλή συσκευασία 300 ml, να πληρεί τις οδηγίες και τις προδιαγραφές της 
Ε.Ε για τη χρήση που προορίζεται (εσωτερικού χώρου). 

32. Κατσαριδοκτόνο  ,να περιλαμβάνει  οδηγίες  ασφάλειας  και  χρήσης και  να είναι 
κατά  προτίμηση  οικολογικό  ως  προς  το  προωθητικό  αέριο  ,να  διατίθεται  σε 
εύχρηστη  και  ασφαλή  συσκευασία  300  ml,  να  πληρεί  τις  οδηγίες  και  τις 
προδιαγραφές της Ε.Ε για τη χρήση που προορίζεται (εσωτερικού χώρου). 

33. Οινόπνευμα φωτιστικό 350 ml
34. Χαρτί  υγείας  δίφυλλο  ρολό  απαλό  ποιότητας  Α,  χρώματος  λευκό,  βάρους 

τουλάχιστον περίπου 175 γρ /ρολό (σε συσκευασίες των 12 τεμ.)
35. Χαρτί  κουζίνας  ρολό ,βάρους  περίπου 185 γρ /  ρολό ,  & απορροφητικό  (σε 

συσκευασίες των 4 τεμ.)



36. Χαρτί κουζίνας ρολό επαγγελματική συσκευασία  βάρους περίπου 800 γρ / ρολό , 
&  απορροφητικό.

37. Χαρτοπετσέτες ,απαλές, λευκές,  70 τεμαχίων/ συσκευασία ,διαστάσεις 28χ28cm 
τουλάχιστον.

38. Χειροπετσέτες σε κυτίο από χαρτόνι   τύπου Ζικ – Ζακ ,  κατά προτίμηση από 
ανακυκλωμένο χαρτί, σε συσκευασίες των 200 τεμαχίων/ συσκευασία.

39. Συσκευή χειροπετσέτας Ζικ Ζακ πλαστική διαστάσεων 33εκ χ 25εκ. χ 13 εκ. 
40. Ειδικό  υγρό  απορρυπαντικό  καθαρισμού  οχημάτων  &  μηχανημάτων  έργου  , 

συμπυκνωμένο ελεύθερο διαλυτών κατάλληλο για καθαρισμό με υψηλή πίεση και 
για  εν  ψυχρώ  καθαρισμό  οχημάτων,  μηχανών  και  μηχανολογικών  τεμαχίων, 
αναμίξιμο με το νερό σε όλες τις αναλογίες. 
Ικανό να χρησιμοποιηθεί σε συγκέντρωση τουλάχιστον 5% , για τον καθαρισμό 
οχημάτων με βούρτσα ή με λάστιχο πίεσης με ζεστό ή κρύο νερό.
Σύνθεση που να έχει μη-ιονικά επιφανιοδραστικά ,να περιλαμβάνει  παράγοντες 
που επιβραδύνουν την ταχύτητα ξήρανσης του διαλύματος , παράγοντες που να 
προστατεύουν από την σκουριά των μεταλλικών μερών και   άλατα οργανικών 
οξέων.
Να έχει σήμανση CE, και πιστοποιητικό πoιότητας κατά ΙSO 9000 .
Να  διαθέτει  άδεια  κυκλοφορίας  του  προϊόντος  σύμφωνα  με  την  Εθνική  και 
Κοινοτική Νομοθεσία.
Επιθυμητή συσκευασία 10 λίτρων σε πλαστικό δοχείο.

41.Αρωματισμένο  ειδικό  υγρό  απορρυπαντικό  πλύσης  κάδων  απορριμμάτων,  με 
βακτηριοκτόνο - απολυμαντική δράση .
Ικανό να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό κάδων απορριμμάτων οχημάτων με 
ειδικό πλυντήριο κάδων απορριμμάτων με ζεστό ή κρύο νερό.
Σύνθεση αλκαλική φιλική προς τις ευαίσθητες επιφάνειες που να μην προσβάλει 
ευπαθή μέταλλα (πχ ψευδάργυρο, αλουμίνιο) και τα κράματά τους, καθώς και να 
μην προσβάλει πλαστικά και ελαστικά μέρη των κάδων. Παχύρευστο , αναμίξιμο 
με το νερό σε  αναλογία 10% για να αποδώσει ικανό αφρό καθαρισμού.
Να έχει αριθμό έγκρισης από ΕΟΦ, σήμανση CE και πιστοποιητικό πoιότητας κατά 
ΙSO 9000 .
Να  διαθέτει  άδεια  κυκλοφορίας  του  προϊόντος  σύμφωνα  με  την  Εθνική  και 
Κοινοτική Νομοθεσία.
Επιθυμητή συσκευασία 20 λίτρων σε πλαστικό δοχείο.

                                               Σίνδος    4/04/2012

Η συντάξασα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π. 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

Ελέγχθηκε
Η Προϊσταμένη 



                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

     

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ/ΤΕΜ ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΟ :

1 Καθαριστικό υγρό τζαμιών (750 ml) 2,50 100 250,00

2 Καθαριστικό υγρό τζαμιών (4 lt) 4,00 100 400,00
3 Καθαριστικό υγρό πιάτων(750 ml) 2,00 100 200,00
4 Καθαριστικό υγρό πιάτων (4 lt) 5,00 150 750,00
5 Καθαριστικό υγρό λεκάνης wc παπί (750 ml) 2,00 200 400,00
6 Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης (4 lt) 4,50 500 2.250,00
7 Απολυμαντικό  ειδών  υγιεινής  με  βάση  το 

χλώριο(4 lt)
5,00 500 2.500,00

8 Απολυμαντικό υγρό λεκάνης wc (κεζάπ) (350 ml) 0,50 165 82,50

9 Καθαριστικό για άλατα (500 ml) 2,50 150 375,00
10 Σαπούνι χεριών υγρό (500 ml) 2,00 150 300,00
11 Σαπούνι χεριών υγρό (4 lt) 4,50 100 450,00
12 Γάντια πλαστικά (τιμή/ζεύγος) 1,00 150 150,00
13 Γάντια ελαστικά μιας χρήσης (τιμή για συσκ. των 

100 τεμ.)
5,10 50 255,00

14 Σακούλα  απορριμμάτων  γραφείου-τουαλέτας 
( συσκ. των 40 τεμ)

1,30 900 1.170,00

15 Σακούλες  απορριμμάτων  γενικής  χρήσης 
(μεσαίες) ( συσκ. των 10 τεμ)

1,15 900 1.035,00

16 Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης (γίγας) 
( συσκ. των 10 τεμ)

2,00 1000 2.000,00

17 Κοντάρι  για  σκούπες  –  σφουγγαρίστρες  INOX 
(τεμ.)

1,10 50 55,00

18 Κοντάρι  αλουμινίου (τεμ.) 4,70 20 94,00
19 Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές(τεμ.) 8,50 160 1.360,00
20 Σφουγγαρίστρες οικιακής χρήσης  απλές (τεμ.) 1,70 200 340,00
21 Σκούπες (τεμ.) 1,60 100 160,00
22 Σφουγγάρι καθαρισμού πιάτων(τεμ.) 0,50 150 75,00
23 Απορροφητική  πετσέτα  καθαρισμού  ρολό  1,5 

μέτρο (τιμή συσκευασίας).
3,00 300 900,00

24 Κάδοι συλλογής απορριμμάτων εσωτερικού 
χώρου (τεμ.)

17,50 101 1767,50

25 Κάδοι χαρτιών υγείας  (wc) (τεμ.) 6,00 10 60,00
26 Πιγκάλ για wc. (τεμ.) 4,00 50 200,00
27 Φαράσι συλλογής απορριμμάτων (τεμ.) 2,80 15 42,00
28 Κουβάς σφουγγαρίσματος (τεμ.) 5,50 40 220,00
29 Καρότσι επαγγελματικό μονό κομπλέ (τεμ.) 100,00 4 400,00



30 Καρότσι επαγγελματικό διπλό κομπλέ (τεμ.) 130,00 1 130,00
31 Εντομοκτόνο – (300 ml) (τεμ.) 2,50 30 75,00

32 Κατσαριδοκτόνο– (300 ml) (τεμ.) 3,50 30 105,00

33 Οινόπνευμα φωτιστικό 350 γρ. (τεμ.) 1,00 100 100,00

34 Χαρτί υγείας δίφυλλο  (τιμή για συσκ. 12 τεμ.) 5,50 950 5.225,00
35 Χαρτί κουζίνας ρολό  (τιμή για συσκ. 4 τεμ.) 2,50 900 2.250,00
36 Χαρτί κουζίνας ρολό επαγγελματικό 

(τιμή /τεμ)
2,50 900 2.250,00

37 Χαρτοπετσέτες πακέτο (τιμή/ συσκ.) 0,70 520 364,00
38 Χειροπετσέτες  από  χαρτόνι  ,τύπου  ζικ  –  ζακ 

(τιμή/συσκ.) .
1,00 400 400,00

39 Συσκευή χειροπετσέτας  (τεμ.) 20,00 3 60,00
40 Ειδικό  υγρό  απορρυπαντικό  καθαρισμού 

οχημάτων & μηχανημάτων έργου (τιμή/λίτρο)
3,10 500 1.550,00

41 Ειδικό  απορρυπαντικό  πλύσης  κάδων 
απορριμμάτων (τιμή /λίτρο)

3,50 500 1.750,00

 ΣΥΝΟΛΟ : 32.500,00
  Φ.Π.Α. 23 % : 7.475,00
  ΣΥΝΟΛΟ : 39.975,00

Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές 
εμπορίου σε αντίστοιχα είδη.

Σίνδος   4 -04-2012
            

                                                                                                            

Η συντάξασα

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π. 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

Ελέγχθηκε
Η Προϊσταμένη 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

    ΓΕΝΙΚΗ ,  ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ     

Άρθρο 1  ο    : Αντικείμενο της προμήθειας 
 Αντικείμενο της παρούσας συγγραφής είναι ο καθορισμός των όρων βάσει των 

οποίων  θα  διενεργηθεί  από  τον  Κοινωνικό  Πολιτιστικό  Οργανισμό   Δήμου  Δέλτα  η 
προμήθεια  “Eιδών καθαριότητας  και  ευπρεπισμού και  ειδών  υγιεινής”,  για  τις 
ανάγκες των υπηρεσιών του ν.π.. 

Άρθρο 2  ο    : Ισχύουσες διατάξεις
Η  εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις :

A) Του ΕΚΠΟΤΑ ( ΥΑ 11389/ΦΕΚ 185 Β / 23-3-1993 )
B) Του Ν. 2286/95 περί προμηθειών  δημόσιου τομέα και συναφών θεμάτων.

Άρθρο 3  ο    : Σύμβαση 
Ο  ανάδοχος  της  προμήθειας  αυτής,  μετά  την  κατά  νόμο  έγκριση  του 

αποτελέσματος, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε 10 μέρες από την ημερομηνία της 
κοινοποίησης της ανακοίνωσης της κατακύρωσης για να υπογράψει τη σύμβαση και  να 
την καταθέσει   κατά το άρθρο 5 της παρούσας, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.

Ο  ανάδοχος  μπορεί  να  προσέλθει  το  αργότερo μέσα  σε  15  μέρες  από  την 
κοινοποίηση αυτή όμως τότε η προθεσμία παράδοσης των υλικών αρχίζει μετά 10 μέρες 
από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης .

Κατά τα λοιπά ως το άρθρο 24 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 4  ο    : Εγγύηση 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμβάσεως καθορίζεται σε 10 % επί 

της  συνολικής  αξίας  της  προμήθειας  χωρίς  τον  Φ.Π.Α.,  παρέχεται  δε  με 
εγγυητική επιστολή, κατά τα λοιπά ως το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται εις τον ανάδοχο της 
προμήθειας μετά από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και ύστερα από την 
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο  συμβαλλόμενους.

Άρθρο 5  ο    : Παραλαβή υλικών 
Η παραλαβή και ο χρόνος των υλικών ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 

29 του ΕΚΠΟΤΑ.
          Χρόνος μέχρι τον οποίο διενεργείται η παραλαβή ορίζεται σε 5 ημέρες από την 
αποστολή της παραγγελίας.

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά καθ’ όλο το έτος & κατόπιν γραπτής 
ή τηλεφωνικής παραγγελίας μέσα στο χρόνο παράδοσης που ορίζει η διακήρυξη, στο 
χώρο που θα υποδειχθεί από το γραφείο προμηθειών   και ανάλογα με τις ανάγκες της 
υπηρεσίας  με  έξοδα  του αναδόχου. Χρόνος  μέχρι  τον  οποίο  διενεργείται  η  οριστική 
παραλαβή θα οριστεί από τον ΚΠΟΔΔ ή με την  λήξη της σύμβασης ή όποτε ορίσει 
αυτός. 

Ο ΚΠΟΔΔ δεν υποχρεούται  να  απορροφήσει  το  σύνολο  των ποσοτήτων που 
αναγράφονται  στον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό.  Εφόσον  όμως  κριθεί  σκόπιμη  η 
προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην 



απαίτηση του δήμου. Σε κάθε περίπτωση  ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το 
αίτημα του δήμου, με την ίδια ακριβώς τιμή με αυτή της προσφοράς του.

Επειδή  η  παράδοση  των  υλικών  θα  είναι  τμηματική  ,  σύμφωνα  με  τις 
προκύπτουσες ανάγκες του ΚΠΟΔΔ , θα εκδίδεται τιμολόγιο του προμηθευτή μετά την 
παράδοση των ειδών .Μετά από την παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών ,την έκδοση 
του τιμολογίου του προμηθευτή , την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών και την 
ολοκλήρωση κάθε νόμιμου ελέγχου από την υπηρεσία του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρ

ίου , ο δήμος υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή μέσα σε διάστημα εξήντα 
(60) ημερών (Π.Δ. 166/2003)

Άρθρο 6  ο   : Ποινικές ρήτρες - έκπτωση του αναδόχου
Εφ΄  όσον  υπάρξει  αδικαιολόγητος  υπέρβαση  της  συμβατικής  προθεσμίας 

εκτελέσεως της προμήθειας μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα 
κ.λπ. αναγκαστικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 33, 35 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 7  ο   : Πλημμελής κατασκευή 
Εάν η κατασκευή και η λειτουργία των υπό προμήθεια υλικών  δεν πληρούν τους 

όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα  ή κακοτεχνίες ο ανάδοχος υποχρεούται 
να αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 34 
ΕΚΠΟΤΑ) .

Άρθρο 8  ο   :Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο ανάδοχος υπόκειται  σε όλους τους βάσει  των κειμένων διατάξεων φόρους, 

τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας .

Άρθρο 9  ο   :Παραλαβή 
Κατά την εκφόρτωση κάθε αποστολής θα διενεργείται ποσοτική παραλαβή των 

εφοδίων από την επιτροπή παραλαβής η οποία συστήνεται από τον εργοδότη. Κατά την 
παραλαβή αυτή θα πρέπει να παρευρίσκεται και εκπρόσωπος του προμηθευτή ο οποίος 
θα υπογράψει το πρωτόκολλο παραλαβής. Κάθε φθορά αναφέρεται στο πρωτόκολλο. Η 
επιτροπή αυτή καταμετρά λεπτομερώς τις ποσότητες των υλικών που παραδίδονται, τα 
συνοδευτικά  έγγραφα  και  ελέγχει  τη  συμφωνία  αυτών  με  την  προμήθεια  και  τη 
συγγραφή υποχρεώσεων.

Σίνδος   4 -04-2012
            

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Σχετικά με την προμήθεια σε ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
για την οποία ενδιαφέρεται ο Κοινωνικός Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Δέλτα , προσφέρουμε:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ/ΤΕΜ
(χωρίς ΦΠΑ)

ΤΕΜ ΠΡΟΣΦ. 
ΤΙΜΗ/ΤΜΧ

(χωρίς ΦΠΑ)
1 Καθαριστικό υγρό τζαμιών (750 ml) 2,50 100

2 Καθαριστικό υγρό τζαμιών (4 lt) 4,00 100
3 Καθαριστικό υγρό πιάτων(750 ml) 2,00 100
4 Καθαριστικό υγρό πιάτων (4 lt) 5,00 150
5 Καθαριστικό υγρό λεκάνης wc παπί (750 ml) 2,00 200
6 Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης (4 lt) 4,50 500
7 Απολυμαντικό  ειδών  υγιεινής  με  βάση  το 

χλώριο(4 lt)
5,00 500

8 Απολυμαντικό υγρό λεκάνης wc (κεζάπ) (350 ml) 0,50 165

9 Καθαριστικό για άλατα (500 ml) 2,50 150
10 Σαπούνι χεριών υγρό (500 ml) 2,00 150
11 Σαπούνι χεριών υγρό (4 lt) 4,50 100
12 Γάντια πλαστικά (τιμή/ζεύγος) 1,00 150
13 Γάντια ελαστικά μιας χρήσης (τιμή για συσκ. των 

100 τεμ.)
5,10 50

14 Σακούλα  απορριμμάτων  γραφείου-τουαλέτας 
( συσκ. των 40 τεμ)

1,30 900

15 Σακούλες  απορριμμάτων  γενικής  χρήσης 
(μεσαίες) ( συσκ. των 10 τεμ)

1,15 900

16 Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης (γίγας) 
( συσκ. των 10 τεμ)

2,00 1000

17 Κοντάρι  για  σκούπες  –  σφουγγαρίστρες  INOX 
(τεμ.)

1,10 50

18 Κοντάρι  αλουμινίου (τεμ.) 4,70 20
19 Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές(τεμ.) 8,50 160
20 Σφουγγαρίστρες οικιακής χρήσης  απλές (τεμ.) 1,70 200
21 Σκούπες (τεμ.) 1,60 100
22 Σφουγγάρι καθαρισμού πιάτων(τεμ.) 0,50 150
23 Απορροφητική  πετσέτα  καθαρισμού  ρολό  1,5 

μέτρο (τιμή συσκευασίας).
3,00 300

24 Κάδοι συλλογής απορριμμάτων εσωτερικού 
χώρου (τεμ.)

17,50 101

25 Κάδοι χαρτιών υγείας  (wc) (τεμ.) 6,00 10
26 Πιγκάλ για wc. (τεμ.) 4,00 50
27 Φαράσι συλλογής απορριμμάτων (τεμ.) 2,80 15
28 Κουβάς σφουγγαρίσματος (τεμ.) 5,50 40
29 Καρότσι επαγγελματικό μονό κομπλέ (τεμ.) 100,00 4
30 Καρότσι επαγγελματικό διπλό κομπλέ (τεμ.) 130,00 1
31 Εντομοκτόνο – (300 ml) (τεμ.) 2,50 30

32 Κατσαριδοκτόνο– (300 ml) (τεμ.) 3,50 30



33 Οινόπνευμα φωτιστικό 350 γρ. (τεμ.) 1,00 100

34 Χαρτί υγείας δίφυλλο  (τιμή για συσκ. 12 τεμ.) 5,50 950
35 Χαρτί κουζίνας ρολό  (τιμή για συσκ. 4 τεμ.) 2,50 900
36 Χαρτί κουζίνας ρολό επαγγελματικό 

(τιμή /τεμ)
2,50 900

37 Χαρτοπετσέτες πακέτο (τιμή/ συσκ.) 0,70 520
38 Χειροπετσέτες  από  χαρτόνι  ,τύπου  ζικ  –  ζακ 

(τιμή/συσκ.) .
1,00 400

39 Συσκευή χειροπετσέτας  (τεμ.) 20,00 3
40 Ειδικό  υγρό  απορρυπαντικό  καθαρισμού 

οχημάτων & μηχανημάτων έργου (τιμή/λίτρο)
3,10 500

41 Ειδικό  απορρυπαντικό  πλύσης  κάδων 
απορριμμάτων (τιμή /λίτρο)

3,50 500

……/……./2012 

                                                                                            Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ


