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ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2019» 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

γηα ηελ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2019» 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Γξεβελψλ, θ Γεψξγηνο Γαζηακάλεο, έρνληαο ππ φςε: 

Α) Σηο δηαηάμεηο : 

1. ηνπ Ν. 1069/80 (ΦΔΚ 191/23-8-1980) «Πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζηλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο θαη 

Απνρέηεπζεο 

2. ηνπ Ν. 4412/2016 

Β) Σελ 30-2019  ηερληθή πεξηγξαθή ηεο  Σερληθήο Τπεξεζίαο θαζψο ηνπο ζπλεκκέλνπο ζε απηήλ φξνπο 

Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2019» , 

Γ) Σνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΓΔΤΑΓ έηνπο 2019, ζηνλ νπνίν ππάξρεη εγγεγξακκέλε πίζησζε ζηνλ Κσδηθφ Δμφδσλ 

64. 08 «Τλικά Άμεσης Ανάλωσης» (CPV: 39830000-9 «Προϊόντα Καθαρισμού») 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΔΙ 
 

ηελ δηελέξγεηα Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2019» γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηεο ΓΔΤΑΓ,  πξνυπνινγηζκνχ 3.409,00€ ρσξίο 

ηνλ ΦΠΑ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή ζην ζύλνιν ηωλ δεηνύκελωλ πιηθώλ, κεηαμχ ησλ 

πξνζθνξψλ πνπ ηθαλνπνηνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο. 

Οη πξνο πξνκήζεηα πνζφηεηεο θαη ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα ζην έληππν 

: « ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΩΝ – ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ» 

Άξζξν 1/. Υξόλνο, ηόπνο θαη ηξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 
Η δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί είλαη απηή ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κεηά απφ θαηάζεζε θιεηζηψλ 

πξνζθνξψλ, ζην Γξαθείν Πξσηνθφιινπ ηεο Δπηρείξεζεο ζην θηίξην ηεο ΓΔΤΑΓ 1ν ρικ. Δζληθήο Οδνχ 

Γξεβελψλ - Κνδάλεο ηει. 2462025433 έωο ηελ 21/06/2019, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 14.00 . 

Ο θάθεινο εμσηεξηθά ζα αλαγξάθεη αλαιπηηθά φια ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο θαη ηελ έλδεημε «Πξνζθνξά 

Τιηθψλ Καζαξηζκνχ πεξηφδνπ 2019 ». 

 

Άξζξν 2/. Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 
Κάζε πξνκεζεπηήο πνπ ιακβάλεη κέξνο ζηελ παξνχζα Πξφζθιεζε νθείιεη λα πξνζθνκίζεη επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ: 

1. Πηζηνπνηεηηθφ Δπηκειεηεξίνπ (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) γηα ηελ άζθεζε ηνπ Δπαγγέικαηνο, ην νπνίν 

λα έρεη  εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ ηειεπηαία εκέξα πξνζεζκίαο θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ 

2. Τπεχζπλε δήισζε ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 

 

 

Άξζξν 3/. Φάθεινο Πξνζθνξάο 
Η κε ηήξεζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ απηνχ κπνξεί λα επηθέξεη πνηλή απνθιεηζκνχ ηεο 

αληίζηνηρεο πξνζθνξάο. Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνχλ ζην Γξαθείν Πξσηνθφιινπ κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν 

θπξίσο θάθειν, φπνπ έμσ απφ απηφλ ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο κε θεθαιαία γξάκκαηα: 

- Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» 

- Ο ηίηινο ηεο πξνκήζεηαο  

- Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο (νλνκαηεπψλπκν ή επσλπκία, ηειέθσλν ζηαζεξφ, θάμ, θηλεηφ ηειέθσλν, 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, δηεχζπλζε θ.η.ι.) 



 

Μέζα ζην θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα : 

Α. Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

Β. ε θιεηζηφ ππνθάθειν ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζην 

εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ. Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα ζπληαρζνχλ- ζην «Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» ην 

νπνίν επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα Πξφζθιεζε. 

Γ. Σα ηξία δείγκαηα πνπ απαηηνχληαη ππνβάιινληαη καδί κε ηελ πξνζθνξά (ζε μερσξηζηή ζπζθεπαζία πνπ 

αλαγξάθεη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή). 

 ζα πεξηέρεη έζησ θαη 

έλα πιηθφ ζα απνξξίπηεηαη. 

 

 

 

ε αληίζεηε πεξίπησζε πξέπεη λα κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ 

ππάξρνπλ δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή. Δηδηθά ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα ππνγξάθνληαη θαη ζα 

ζθξαγίδνληαη (ζην πεξηζψξην θάζε ζειίδαο) κε ηελ ζθξαγίδα ηνπ πξνζθέξνληνο φιεο νη ζειίδεο πνπ ηελ 

απαξηίδνπλ. 

 

Άξζξν 4/. Υξόλνο Ιζρύνο Πξνζθνξάο 
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ έσο γηα έλα (1) κήλα απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. 

  

Άξζξν 5/. Γιώζζα 
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζηελ Διιεληθή Γιψζζα ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε γιψζζα 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζπλνδεπφκελεο απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή Γιψζζα. Σα έγγξαθα ησλ 

πκβάζεσλ θαζψο θαη φιε ε ζρεηηθή αιιεινγξαθία πνπ είλαη δπλαηφ λα απαηηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο, ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηζηνπνηεηηθά αιινδαπψλ αξρψλ ή δηθαηνινγεηηθά πνπ 

εθδίδνληαη ζε θξάηνο εθηφο Διιάδαο γίλνληαη δεθηά, κφλν εθφζνλ ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ 

Διιεληθή Γιψζζα ζεσξεκέλε απφ ηα θαηά ηφπνπο πξνμελεία ή ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ. ε πεξίπησζε 

δηαθσλίαο ππεξηζρχεη ε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή Γιψζζα. Καη΄ εμαίξεζε, ηα εξγνζηαζηαθά εγρεηξίδηα 

(prospectus) ησλ κεραλεκάησλ, νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ κπνξεί λα είλαη ζηελ ειιεληθή ή ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 

 

Άξζξν 6/. Αμηνιόγεζε Πξνζθνξώλ-Κξηηήξην Καηαθύξωζεο-Πνζόηεηεο θαηαθύξωζεο 
 πξνυπφζεζε γηα ηελ 

επηινγή πξνκεζεπηή είλαη νη ζπκθσλία κε ηηο θάησζη αλαθεξφκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πεξηγξαθή ησλ 

πιηθψλ, αιιά θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο. 

 ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ, κεηαμχ ησλ πξνζθνξψλ πνπ ηθαλνπνηνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

πξφζθιεζεο. 

 ζχκθσλεο κε ηνπο 

φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ππάξμνπλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο ε 

πξνο πξνκήζεηα πνζφηεηα ζα θαηαλεκεζεί, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαηξεηφ πιηθφ, ζηνπο κεηνδφηεο κε ηηο ηζφηηκεο 

πξνζθνξέο ή ζα δηελεξγεζεί θιήξσζε κεηαμχ απηψλ. Δθφζνλ ην πιηθφ δελ είλαη δηαηξεηφ ν πξνκεζεπηήο ζα 

επηιεγεί κε θιήξσζε. 

ην δηθαίσκα θαηαθχξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο γηα κέξνο ηεο ππν πξνκήζεηαο πνζφηεηαο 

ή αμίαο φρη φκσο ιηγφηεξν ηνπ 50%. 

 

Άξζξν 7/. ύκβαζε-Ιζρύο ύκβαζεο 
Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξώλεηαη ε πξνκήζεηα θαιείηαη εγγξάθωο, λα πξνζέιζεη γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο Αζθαιηζηηθή Δλεκεξόηεηα, Φνξνινγηθή 

Δλεκεξόηεηα, Αληίγξαθν Πνηληθνύ Μεηξώνπ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε έλα (1) έηνο απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ή κέρξη εμαληιήζεσο ησλ πνζνηήησλ ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. Δάλ 

ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε, θαιείηαη ν επφκελνο 

κεηνδφηεο, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο θαη απφθαζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ ηεο ΓΔΤΑΓ. Γηα ηνλ 



 

πξνκεζεπηή ν νπνίνο δελ πξνζήιζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ην ζέκα δηαβηβάδεηαη ζην Γ ηεο 

επηρείξεζεο πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη γηα ηελ επηβνιή ή κε θπξψζεσλ. 

 

Άξζξν 8/. Παξαιαβή-Γηαδηθαζία Παξαιαβήο-Αληηθαηάζηαζε πιηθώλ 
Η πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη θαηά ηελ παξάδνζε, ζχκθσλα κε ην Ν4412/2016. Δάλ 

θαηά ηελ παξαιαβή θαη ηελ ιεηηνπξγία ηα πιηθά δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ή εκθαλίδνπλ 

ειαηηψκαηα ή θαθνηερλίεο ηφηε εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ Ν.4412/2016 

. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί αζπκθσλία κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ηεο Τπεξεζίαο ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξηίδαο κε 

πιηθά πνπ λα θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Ιδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα πξνκεζεπφκελα πιηθά 

δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα θαηά ηελ ρξήζε ηνπο (ζην πξνζσπηθφ ή ηηο εγθαηαζηάζεηο), θαιείηαη ν Αλάδνρνο γηα 

εμαθξίβσζε ή θαη γηα δνθηκή ζε ρξήζε ηνπο. ε πεξίπησζε κε θαηαιιειφηεηαο ηνπ πιηθνχ απηφο νθείιεη άκεζα 

λα ην αληηθαηαζηήζεη κε αληίζηνηρν θαηάιιειν πξντφλ ζηελ ίδηα ηηκή κε ην αξρηθά πξνζθεξζέλ θαη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί θαη ε αληίζηνηρε δνθηκή. Σα αλσηέξσ ζα εθηειεζηνχλ εληφο κίαο εβδνκάδαο απφ ηελ γξαπηή 

θιήζε ηνπ αλαδφρνπ πξνκεζεπηή. 

 

Άξζξν 9/. Υξόλνο & Σόπνο παξάδνζεο 
Σα πιηθά ζα παξαδίδνληαη ηκεκαηηθά ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΤΑΓ ζην 1ν ρικ Δζληθήο Οδνχ Γξεβελψλ – 

Κνδάλεο,  κε επζχλε, κέζα θαη δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή, εληφο δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ηεο παξαγγειίαο. Οη παξαγγειίεο ζα δίδνληαη γξαπηά απφ ηελ Τπεξεζία Πξνκεζεηψλ δηα ηειενκνηνηππίαο ή 

κέζσ email. 

Η ζπλνιηθά θαηαθπξνχκελε πνζφηεηα ηεο πξνκήζεηαο δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα παξαγγειζεί ζην ζχλνιφ ηεο 

απφ ηε ΓΔΤΑΓ, αιιά κπνξεί λα γίλνπλ ηκεκαηηθέο παξαγγειίεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο. Ώξεο παξάδνζεο 

ησλ πιηθψλ : Καηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ 12.30κ.κ-14.30 κ.κ (θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνπο 

αξκφδηνπο ππαιιήινπο ηεο Τπεξεζίαο). 

 

Άξζξν 10/. Πιεξωκή 
α) Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ ηεο παξνχζεο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά (αληίζηνηρα κε ηελ ηκεκαηηθή 

παξάδνζή ηνπο), κε ηελ έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο. 

β) Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα νηθνλνκηθή ππεξεζία ηεο ΓΔΤΑΓ. 

γ) Η πιεξσκή ζα γίλεηαη κεηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζχληαμε ηνπ εληάικαηνο πιεξσκήο 

(ελδεηθηηθά 45 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή). 

 

Άξζξν 11/. Πιεξνθνξίεο-Γεκνζηόηεηα 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά κε ηελ Δθδήισζε Δλδηαθέξνληνο απφ ηελ Σερληθή 

Τπεξεζία (αξκφδηνη: θ. Πνχιηνο Θεφδσξνο ή Ξάλζνο Κσλ/λνο), πξνζεξρφκελνη φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη 

ψξεο ζην θηίξην ηεο ΓΔΤΑΓ,ζην 1
ν
 ρικ. Δζλ. Οδνχ Γξεβελψλ - Κνδάλεο θαη ζην ηειέθσλν 2462025433 θαη θαμ 

2462025434. 

Η παξνχζα, καδί κε ηελ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΩΝ -ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ, ηηο ΣΔΥΝΙΚΔ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ θαη ην ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, ζα απνζηαιεί ζην ΔΒΔ Γξεβελψλ, ζα 

αλαξηεζεί ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηεο Δπηρείξεζεο. 

 

Άξζξν 12/. Γηαθνξέο Πξόζθιεζεο Δθδήιωζεο Δλδηαθέξνληνο, Νόκωλ 

Σπρφλ δηαθνξέο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο κεηαμχ ΓΔΤΑΓ θαη πξνκεζεπηή 

ζχκβαζεο, ζα επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2019. Όηαλ ε παξνχζα παξνπζηάδεη αζάθεηα ή 

δελ αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν άξζξν, ππεξηζρχεη ν Ν4412/2016. 

 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ηνπ Γ ηεο ΓΔΤΑ Γξεβελώλ 

ΓΔΩΡΓΙΟ ΓΑΣΑΜΑΝΗ 

 

ΓΗΜΑΡΥΟ ΓΡΔΒΔΝΩΝ 

 



 

 

 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΓΡΔΒΔΝΩΝ 

Γ.Δ.Τ.Α.Γ. 

 

1
ν
 ρηι Γξεβελώλ - Κνδάλεο, Σ.Κ 51100, Γξεβελά 

Σει. 2462025433-fax 2462025434 

Email:deyagrevena@yahoo.gr 

  

 

Φνξέαο: Γ.Δ.Τ.Α.Γ. 

 

Πξνκήζεηα: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2019» 

Αξ. Σερλ. Πεξ. 30/2019 

 

Αληηθείκελν πξνκήζεηαο -Πξνϋπνινγηζκόο. 

α/α  ΤΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΜονΜέηρ. Ποζόηηηα 
Σιμή 
Μονάδος Γαπάνη 

 

1 
Γάληηα κηαο ρξήζεο ληηξηιίνπ ζε  κεγεζε 
L - XL (100 & 100) εληζρπκέλα θνπηί 100 200 5,50 1.100,00 ΔΕΙΓΜΑ 

2 Καζαξό νηλόπλεπκα 96%  θηάιε 400ml  20 20,00 400,00 
 3 Οηλνπλεπκα κπιε θηάιε 400ml  50 2,00 100,00 
 4 Αληηζεπηηθό ηδει ρεξηώλ θηάιε 100ml  100 1,60 160,00 
 

5 
Ρνιό ραξηί θνπδίλαο 800gr/ 80m 
(ελδεηθηηθα) ηεκ. 200 2,00 400,00 

 

6 
Ρνιό ραξηί πγείαο 500gr,100% θπζηθό 
ραξηί, Δίθπιιν, γθνθξέ, πδαηνδηαιπηό 

ζπζθ 12 
ξνιώλ 30 15,00 450,00 ΔΕΙΓΜΑ 

7 

Λεπθή  2/θπιιε ρεηξνπεηζέηα  
Αλζεθηηθή ρεηξνπεηζέηα, θαηάιιειε γηα 
επαγγεικαηηθνύο ρώξνπο. Σε 
μερωξηζηή αεξνζηεγή ζπζθεπαζία αλα 
παθέηνπνπ πξνζηαηεύεη από ζθόλε θαη 
πγξαζία - Χξήζε θαη ζαλ επηηξαπέδην 
ραξηνκάληειν.  Ελδεηθηηθό βάξνο 
παθέηνπ: 380gr Ελδεηθηηθέο  Δηαζηάζεηο 
ρεηξνπεηζέηαο: 25x21 cm   

Ελδεηθηηθή 
Σπζθεπαζία  
παθεη Χ 200 
θύιια. 500 1,20 600,00 ΔΕΙΓΜΑ 

8 Σθνπγγαξίζηξα απιή κε θνξδόλη  ηεκ 10 2,20 22,00 
 

9 

Κνληάξη κεηαιιηθό γηα ζθνπγγαξίζηξα 
απιή ηνπιάρηζηνλ1,25m, εηδηθό λα 
εθαξκόδεη ζηελ πξνζθεξόκελε ζηε 
ζθνπγγαξίζηξα Νν 5 ηεκ 5 2,50 12,50 

 10 Σθνύπα δηπιή  ηεκ 10 2,00 20,00 
 

11 

Κνληάξη κεηαιιηθό γηα ζθνύπα, 
ηνπιάρηζηνλ 1,25m,εηδηθό λα εθαξκόδεη 
ζηελ πξνζθεξόκελε ζην Νν 7 ζθνύπα ηεκ 5 2,50 12,50 

 12 Υγξό ζαπνύλη  ηεκ. 4ιίηξωλ  10 5,00 50,00 
 13 Υγξό θαζαξηζκνύ παηώκαηνο  ηεκ. 4ιίηξωλ  10 3,70 37,00 
 14 Χιωξίλε κε άξωκα 4 ιίηξωλ  ηεκ. 4ιίηξωλ 10 3,00 30,00 
 15 Υδξνριωξηθό νμύ  πγξήο κνξθήο ηεκ.500ml  10 1,50 15,00 
 

16 ακούλερ καλαθακι γπαθείος 45σ55 ζςζκ 20 ηεμ 150,00 0,50 75,00 
 17 ακούλερ απ/ηων 85Υ65 ενιζσςμένερ ζςζκ 10 ηεμ 60,00 2,00 120,00 
 

    
    

 

    
Άθροιζμα 3.409,00 

 

    

ΦΠΑ 818,16 
 

    
ύνολο 4.227,16 

 



 

 
 

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΛΙΚΩΝ 

 

Όια ηα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη εγθεθξηκέλα θαη θαηάιιεια πξνο ρξήζε, λα είλαη θαηλνχξγηα θαη λα 

παξαδίδνληαη ζηηο ηππνπνηεκέλεο ζπζθεπαζίεο πψιεζήο ηνπο. 

Δηδηθφηεξα: 

1. Γηα ηα γάληηα κηαο ρξήζεο, ην ραξηί πγείαο θαη ηηο ρεηξνπεηζέηεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ δείγκαηα 

πξνθεηκέλνπ ηελ αμηνιφγεζε ηνπο απφ επηηξνπή. Σα γάληηα ζα πξέπεη λα είλαη εληζρπκέλα γηαηί πξννξίδνληαη γηα 

ρξήζε απφ πδξαπιηθνχο. 

2.  Καηά ηα ινηπά ζα ηζρχνπλ σο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο ηα αλαθεξφκελα ζηελ «ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ-ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ» 

3. ε πεξίπησζε πνπ ηα πξνκεζεπφκελα πιηθά δελ πιεξνχλ ηελ αληίζηνηρε πεξηγξαθή ηνπο θαζψο θαη ηηο 

παξαπάλσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα θαηά ηελ ρξήζε ηνπο εθαξκφδνληαη ηα 

αλαθεξφκελα ζην Άξζξν 8/. «Παξαιαβή-Γηαδηθαζία Παξαιαβήο-Αληηθαηάζηαζε πιηθψλ», ηεο παξνχζαο 
Πξφζθιεζεο. 

 

 

 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 
 

Γπεβενά,06/06/2019 
Ο Δ/νηηρ ηηρ Δ.Σ.Τ. 

 
 

Σοηίδηρ Επαμεινώνδαρ 
Πολιηικόρ Μησανικόρ 

  
Γπεβενά,06/06/2019 

Ο ςνηάξαρ 
 
 

Πούλιορ Θεόδωπορ 
Μησανολόγορ Μησανικόρ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ Προμήθεια: Τλικά καθαριόηηηας 2019 
 ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 

    ΓΡΔΒΔΝΩΝ (ΓΔΤΑΓ) Υρήζη: 2019 
  

      ΔΝΣΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
  

α/α  ΤΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΜονΜέηρ. Ποζόηηηα 
Σιμή 
Μονάδος Γαπάνη 

1 

Γάληηα κηαο ρξήζεο ληηξηιίνπ ζε  
κεγεζε L - XL (100 & 100) 
εληζρπκέλα θνπηί 100 200     

2 Καζαξό νηλόπλεπκα 96%  θηάιε 400ml  20     

3 Οηλνπλεπκα κπιε θηάιε 400ml  50     

4 Αληηζεπηηθό ηδει ρεξηώλ θηάιε 100ml  100     

5 
Ρνιό ραξηί θνπδίλαο 800gr/ 80m 
(ελδεηθηηθα) ηεκ. 200     

6 

Ρνιό ραξηί πγείαο 500gr,100% 
θπζηθό ραξηί, Δίθπιιν, γθνθξέ, 
πδαηνδηαιπηό ζπζθ 12 ξνιώλ 30     

7 

Λεπθή  2/θπιιε ρεηξνπεηζέηα  
Αλζεθηηθή ρεηξνπεηζέηα, 
θαηάιιειε γηα επαγγεικαηηθνύο 
ρώξνπο. Σε μερωξηζηή αεξνζηεγή 
ζπζθεπαζία αλα παθέηνπνπ 
πξνζηαηεύεη από ζθόλε θαη 
πγξαζία - Χξήζε θαη ζαλ 
επηηξαπέδην ραξηνκάληειν.  
Ελδεηθηηθό βάξνο παθέηνπ: 380gr 
Ελδεηθηηθέο  Δηαζηάζεηο 
ρεηξνπεηζέηαο: 25x21 cm   

Ελδεηθηηθή 
Σπζθεπαζία  παθεη 
Χ 200 θύιια. 500     

8 Σθνπγγαξίζηξα απιή κε θνξδόλη  ηεκ 10     

9 

Κνληάξη κεηαιιηθό γηα 
ζθνπγγαξίζηξα απιή 
ηνπιάρηζηνλ1,25m, εηδηθό λα 
εθαξκόδεη ζηελ πξνζθεξόκελε 
ζηε ζθνπγγαξίζηξα Νν 5 ηεκ 5     

10 Σθνύπα δηπιή  ηεκ 10     

11 

Κνληάξη κεηαιιηθό γηα ζθνύπα, 
ηνπιάρηζηνλ 1,25m,εηδηθό λα 
εθαξκόδεη ζηελ πξνζθεξόκελε 
ζην Νν 7 ζθνύπα ηεκ 5     

12 Υγξό ζαπνύλη  ηεκ. 4ιίηξωλ  10     

13 Υγξό θαζαξηζκνύ παηώκαηνο  ηεκ. 4ιίηξωλ  10     

14 Χιωξίλε κε άξωκα 4 ιίηξωλ  ηεκ. 4ιίηξωλ 10     

15 Υδξνριωξηθό νμύ  πγξήο κνξθήο ηεκ.500ml  10     

16 
ακούλερ καλαθακι γπαθείος 
45σ55 ζςζκ 20 ηεμ 150,00     

17 
ακούλερ απ/ηων 85Υ65 
ενιζσςμένερ ζςζκ 10 ηεμ 60,00     

    
    

    
Άθροιζμα   

  

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 
 

ΦΠΑ   

    
ύνολο   

 

 



 

 

 

 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 
 (άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

 
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 

παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ
(1)

: Γ.Δ.Υ.Α. ΓΡΔΒΔΝΩΝ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνςμο:  

Όνομα και Επώνςμο Παηέπα:   

Όνομα και Επώνςμο Μηηέπαρ:  

Ημεπομηνία γέννηζηρ
(2)

:   

Σόπορ Γέννηζηρ:  

Απιθμόρ Δεληίος Σαςηόηηηαρ:  Σηλ:  

Σόπορ Καηοικίαρ:  Οδόρ:  Απιθ:  ΣΚ:  

Απ. Σηλεομοιοηύπος (Fax):  

Δ/νζη Ηλεκηπ. 
Σασςδπομείος 
(Εmail):  

 

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο 
(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 

22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 

 ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζσ ζα είλαη εγθεθξηκέλα θαη θαηάιιεια γηα ρξήζε. 

 ν ηξφπνο θαη ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 

 Ο ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ζα είλαη ζχκθσλα κε ην ΄Αξζξν 4 γηα έλα κήλα 

 Απνδέρνκαη ηνπο ησλ φξνπο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

 Θα πξνζθνκίζσ αλ απαηηεζεί Αζθαιηζηηθή Δλεκεξφηεηα, Φνξνινγηθή Δλεκεξφηεηα, θαη 

Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ 

                                                                                                                                                          

Ηκεξνκελία: ………….. 

Ο Γειψλ     

(Τπνγξαθή) 

() Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 

8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ 

ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 

(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ δεινχζα.  
 

 


