
 

      
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β' 
 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 
 

Προμήθεια: α) ειδών καθαριότητας και β)  αφεψήματα, για τις ανάγκες 

τις Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας 

Κ.Α. 60/ 7341.08.01 

«ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ» 

 

 
 
ΤΜΗΜΑ Α 

Α
/
Α 

ΕΙΔΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

σε € 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

σε € 

1 
Υγρό καθαρισμού αλάτων με 
ψεκαστήρα (750ml) 

1,30 80 τμχ. 104,00 

2 
ΡΟΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
(800gr) 

1,70 250 τμχ. 425,00 

3 
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
(10ΤΜΧ) 

3.00 100 συσκ. 300,00 

4 

Αντισηπτικό καθαρισμού 
επιφανειών, με ψεκαστήρα και 

έγκριση στην συσκευασία του από 
τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων 
για τις απολυμαντικές του ιδιότητες 
(1LT) 

3,20 120 τμχ 384,00 

5 

Αλκοολούχα αντισηπτική γέλη 
καθαρισμού χεριών, με αντλία και 

έγκριση στην συσκευασία του από 
τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων 
για τις απολυμαντικές του ιδιότητες, 
με ποσοστό αιθυλικής αλκοόλης 
>=70% (1LT) 

11.00 120 τμχ. 1.320,00 

6 

Σπογγοπετσέτα καθαρισμού 

πολλαπλών χρήσεων (Συσκευασία 
ρολό μήκους 14m, πλάτος 32cm+-
2cm)  

6,90 10 τμχ. 69,00 

7 
Σφουγγάρι πιάτων δύο όψεων 
(σπόγγος και σύρμα) διαστάσεων 

7x14cm +-10% 

0,12 140 τμχ. 16,80 

8 
Καλαθάκι απορριμμάτων γραφείου 
μεταλλικό συρμάτινο, μαύρο, 
χωρητικότητας 9L +- 1L 

5,50 5 τμχ. 27,50 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 



9 
Καλαθάκι απορριμμάτων τουαλέτας 
πλαστικό, χωρητικότητας 12L+-2L 

2,00 5 τμχ. 10,00 

10 

Γάντια κουζίνας λατεξ, με μακριά 

περιχειρίδα, κίτρινα, μέγεθος 

μεγάλο (large) 

0,80 5 τμχ. 4,00 

11 

Γάντια νιτριλίου μιας χρήσης, χωρίς 
πούδρα, χρώμα μαύρο ή μπλε. 
Πάχος 0,12mm +-0,02mm στα 
δάχτυλα και 0,08mm+-0,02mm 
στην παλάμη, μέγεθος μέτριο 

(medium) (100TMX.) 

4,50 25 συσκ. 112,50 

12 

Γάντια νιτριλίου μιας χρήσης, χωρίς 
πούδρα, χρώμα μαύρο ή μπλε. 
Πάχος 0,12mm +-0,02mm στα 
δάχτυλα και 0,08mm+-0,02mm 
στην παλάμη, μέγεθος μεγάλο 

(large) (100TMX.) 

4,50 40 συσκ. 180,00 

13 
Φαράσι πλαστικό με λάστιχο και 
ενσωματωμένο ψηλό κοντάρι και 
σκούπα  

1,50 5 τμχ. 7,50 

14 

Σφουγγαρίστρα επαγγελματική 
400γρ., νιματική ή λωρίδες 
μικροϊνών, κατάλληλη για εξάρτημα 
επαγγελματικής σφουγγαρίστρας 
πλάτους 15cm περίπου, χρώματος 
πράσινο ή μπλε 

2,20 35 τμχ. 77,00 

15 

Κεφαλή επαγγελματικής 
σφουγγαρίστρας (πλάτος 15cm 
περίπου), μαζί με μεταλλικό κοντάρι 
μήκους >= 1,3m 

2,50 6 τμχ. 15,00 

16 

Σκούπα βεντάλια με πυκνή τρίχα 

από συνθετικό υλικό και φαρδύ -
ελληνικό σπείρωμα και μεταλλικό 
κοντάρι 1,3m 

2,50 3 τμχ. 7,50 

17 
Κοντάρι σκούπας μεταλλικό μήκους 
1,3m με φαρδύ (ελληνικό) 
σπείρωμα  

1,00 8 τμχ. 8,00 

18 

Σετ σφουγγαρίσματος 
επαγγελματικό διπλό πλήρες (βάση 
καροτσιού με μεταλλικό σκελετό και 
4 τροχούς, δύο κουβάδες 25L, 
πρέσσα στυψίματος και λαβή 

προώθησης) 

70,00 4 τμχ. 280,00 

19 

Πρέσσα στυψίματος για 

επαγγελματική βάση καροτσιού 
σφουγγαρίσματος 

29,00 2 τμχ. 58,00 

20 

Κάδος απορριμμάτων ανοξείδωτος 

με καπάκι και πεντάλ, 
χωρητικότητας 30L, ενδεικτικές 
διαστάσεις 54x27cm (ύψος x 
διάμετρος) 

80,00 1 τμχ. 80,00 

21 

Κάδος απορριμμάτων ανοξείδωτος 

με καπάκι και πεντάλ, 
χωρητικότητας 80L, ενδεικτικές 
διαστάσεις 80x38cm (ύψος x 
διάμετρος) 

250,00 1τμχ. 250,00 

22 
ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΤΥΠΟΥ 
2,50 6 τμχ. 15,00 

23 
ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
(4ΛΙΤ.) 

1,95 100 τμχ. 195,00 

24 
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΣΑΜΙΩΝ ΜΕ 
ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ (750ML) 

1,00 14 τμχ. 14,00 

25 
Υγρό κρεμοσάπουνο καθαριστικό 
χεριών, παχύρευστο, 

2,50 14 τμχ. 35,00 



συμπυκνωμένο, υψηλού αφρισμού, 
με άρωμα, ιξώδες >=2.000 cP 
στους 20οC, PH 5,5 έως 7, 

βιοδιασπώμενο >=90%, ανιονικά 
τασιενεργά 5 έως 15% (4ΛΙΤ.) 

26 

Παχύρρευστο χλωροκαθαριστικό, με 
άρωμα λεμόνι (4L), υποχλωριώδες 
νάτριο (NaOCl) / ενεργό χλώριο, σε 
ποσοστό κατ’ ελάχιστο 3,8% και 
μέγιστο 5% 

2,80 200 τμχ. 560,00 

27 
Υγρό καθαρισμού λεκάνης WC 
παχύρευστο με στόμιο υπό γωνία 
(750ML) 

0,90 20 τμχ. 18,00 

28 
Απορρυπαντικό υγρό πιάτων 
συμπυκνωμένο (Μεγάλη 
συσκευασία) (4ΛΙΤ.) 

2,08 14 τμχ. 29,12 

29 
Καθαριστική κρέμα επιφανειών με 
άρωμα λεμόνι (500ML) 

0,80 25 τμχ. 20,00 

30 
Οινόπνευμα φωτιστικό μπλε 93 
βαθμών (430ml) 

0,90 18 τμχ. 16,20 

31 

Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων 
σε σκόνη (Μικρή συσκευασία) 
(Αφορά kg σε συσκευασία 700gr 
έως 1000gr) 

3,50 400 τμχ. 1.400,00 

32 
ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 
(4ΛΙΤ.) 

3.00 50 τμχ. 150,00 

33 
Χάρτινο τραπεζομάντιλο 
(110x130cm), με νάιλον επίστρωση 
(ΤΕΜ) 

0,11 200 τμχ. 22,00 

34 
ΞΥΡΑΦΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ , 
ΔΙΠΛΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ (5TMX) 

1,20 3.600 τμχ. 4.320,00 

35 ΚΡΕΜΑ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ (100ml) 1,90 250τμχ. 475,00 

36 

Πλαστικό πιρούνι φαγητού μίας 

χρήσης, μήκος περίπου 16cm 
(10ΑΔΑ) 

0.60 30 συσκ. 18,00 

37 
Πλαστικό κουτάλι φαγητού μίας 
χρήσης, μήκος περίπου 16cm 
(10ΑΔΑ) 

0.60 30 συσκ. 18,00 

38 
Πλαστικό μαχαίρι φαγητού μίας 
χρήσης, μήκος περίπου 16cm 
(10ΑΔΑ) 

0.60 15 συσκ. 9,00 

39 
Ποτήρια χάρτινα μίας χρήσης, για 
ζεστά ή κρύα υγρά, χωρητικότητας 

12 έως 14 oz (50ΑΔΑ) 

1,80 900 συσκ. 1.620,00 

40 
Πλαστικό ποτήρι νερού μίας χρήσης, 
χωρητικότητας 12 έως 14 oz 
(50ΑΔΑ) 

0.70 900 συσκ. 630,00 

41 

Πλαστικό πιάτο φαγητού μίας 

χρήσης, λευκό, στρογγυλό Φ23cm  
(ΣΥΣΚ. 10ΤΜΧ.) 

1,40 40 συσκ. 56,00 

42 ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΣΠΑΣΤΑ (100 ΤΕΜ.) 0,35 100 συσκ. 35,00 

43 
Σύρμα ανοξείδωτο για σκεύη 

κουζίνας 40gr (ΤΜΧ) 
0,20 14 τμχ. 2,80 

44 

Παρκετέζα με κρόσια, πλάτος 40cm 

και κοντάρι μεταλλικό μήκους 
>=1,3m 

6,00 2 τμχ. 12,00 

45 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑΣ 40cm 4.50 4 τμχ. 18,00 

46 

Σετ καθαρισμού υαλοπινάκων 
εννιαίο που περιλαμβάνει: 
πτυσσόμενο κοντάρι έως 90cm 
περίπου, σφουγγάρι πλάτους 20cm 
περίπου και υαλοκαθαριστήρα 

23,00 2 τμχ. 46,00 



καουτσούκ  

47 
Υδατικό διάλυμα υδροχλωρικού 
οξέως 5%, καθαριστικό WC (450 

γρ.) 

0,45 40 τμχ. 18,00 

48 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ (ΠΑΚΕΤΟ 72 ΤΕΜ.) 1,44 180 συσκ. 259,20 

49 
Χαρτοπετσέτες λευκές διαστάσεων 
περίπου 30cm x 30 cm (50ΤΜΧ) 

0,35 60 τμχ. 21,00 

50 ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ (250ml) 6.00 10 τμχ. 60,00 

51 

Σόδα πλυντηρίου για οικιακή χρήση 
(ανθρακικό νάτριο) 

 (500γραμμαρια) 
1.60 14 τμχ. 22,40 

52 
Σερβιέτες κλασικές, μεσαίο μέγεθος 

(10ΑΔΑ) 
0.90 100 τμχ. 90,00 

53 
Πάνες ακράτειας ενηλίκων, μιας 

χρήσης, μεσαίο μέγεθος (10 TEM) 
3.50 40 140,00 

54 
Πάνες-βρακάκι μιας χρήσης για 
βρέφη, μέγεθος Νο1 (TEM) 

0.23 400 τμχ 92,00 

55 
Πάνες-βρακάκι μιας χρήσης για 
βρέφη, μέγεθος Νο2 (TEM) 

0.23 800 τμχ 184,00 

56 
Πάνες-βρακάκι μιας χρήσης για 
βρέφη, μέγεθος Νο3 (TEM) 

0.25 3.000 τμχ 750,00 

57 
Πάνες-βρακάκι μιας χρήσης για 
βρέφη, μέγεθος Νο4 (TEM) 

0.26 3.000 τμχ 780,00 

58 
Πάνες-βρακάκι μιας χρήσης για 
βρέφη, μέγεθος Νο5 (TEM) 

0.26 3.000 τμχ 780,00 

59 
Πάνες-βρακάκι μιας χρήσης για 
βρέφη, μέγεθος Nο6 (TEM) 

0.29 3.000 τμχ 870,00 

60 

Σφουγγαρίστρα οικιακή 190gr 
περίπου, κατασκευασμένη από 
λωρίδες μικροϊνών (όχι νήμα), να 

μην αφήνει χνούδια, με κοντάρι 
μεταλλικό μήκους 1,3m (φαρδύ -
ελληνικό σπείρωμα), χρώματος 
πράσινο ή μπλε 

2,30 15 τμχ. 34,50 

61 

Υγρό κρεμοσάπουνο καθαριστικό 
χεριών με αντλία, παχύρευστο, 

συμπυκνωμένο, υψηλού αφρισμού, 
με άρωμα, ιξώδες >=2.000 cP 
στους 20οC, PH 5,5 έως 7, 
βιοδιασπώμενο >=90%, ανιονικά 
τασιενεργά 5 έως 15% 

(250 ml) 

0,90 3 τμχ. 2,70 

62 
ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΣΕ ΦΙΑΛΗ ΑΤΟΜΙΚΑ 
(50ML) 

1,50 3.000 τμχ. 4.500,00 

63 
Σαπούνι ατομική συσκευασία 15gr 
(τεμ) 

0,12 3.000 τμχ. 360,00 

64 

Σετ οδοντόβουρτσα & οδοντόκρεμα 
6gr σε χάρτινο κουτί, μιας χρήσης, 
ατομική συσκευασία. (η τιμή αφορά 
το κάθε σετ) 
 

0,25 3.000 τμχ. 750,00 

65 
Αποσμητικό χώρου με ψεκαστήρα 
και άρωμα, 240ml 

1,60 8 τμχ. 12,80 

66 

Σακούλες πλαστικές χρωματιστές  
τύπος φανελάκι Νο 60 (όχι 
χαρτοπλαστ) συσκ. κιλού 

1,90 300 κιλά 570,00 

67 
Πλαστικό κουπάκι με ενσωματωμένο 
καπάκι 750 ml συσκ.. 50τμχ.. 

1,40 100 συσκ. 140,00 

68 
Πλαστικό κουπάκι με ενσωματωμένο 
καπάκι 500 ml συσκ.. 50τμχ 

1,10 100 συσκ. 110,00 

69 
Σακουλάκια πλαστικά για ψωμί 
συσκ. 1 κιλού (περίπου 100-120 

1,40 50 κιλά 70,00 



τμχ. στο κιλό) 

70 

Πλαστικοί σάκοι για καλαθάκια με 
πιέτα, χρώματος μαύρου, 45Χ80 cm 

συσκ. κιλου 

1,15 50 κιλά 57,50 

71 
Σακουλάκια για καλαθάκι γραφείου 
συσκ. ρολό 

0,35 200 τμχ. 
ρολό 

70,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 24.214,02 

Φ.Π.Α. 24%: 5.811,36 

ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. 24%: 30.025,38 

 

 
 

ΤΜΗΜΑ Β 

 

 

 

 

Ο Συντάξας 
Η Προϊσταμένη Τμήματος 

Διοικητικής Υποστήριξης 

Η Προϊσταμένη Δ/νσης                      

Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας  
 

 

 

 

Ιωάννης Τσαγκαλίδης 

 

 

 

 

Ευγενία Τουλκέρη 

 

 

 

 

Συμέλα Σπυρίδου  

 

Α/
Α 

ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(χωρίς ΦΠΑ) σε € 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 
σε € 

1 
ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ σε συσκευασία 
1.000gr (+-10%) 

15,00 240 3.600,00 

2 
ΚΑΦΕΣ «ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ»  σε συσκευασία 
550gr (+-10%) 

13,40 72 964,80 

3 
Τσάι μαύρο ή βουνού σε συσκευασία 
των 20 τεμ. (φακελάκια) 

2,90 510 1.479,00 

4 ΖΑΧΑΡΗ (1kg) 0,67 360 241,20 

5 
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ (410gr) (μεταλλική 
συσκευασία) 

0,65 240 156,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 6.441,00 

Φ.Π.Α. 13%: 837,33 

ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. 13%: 7.278,33 



 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΜΕΡΟΣ Γ' 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Προμήθεια: ειδών καθαριότητας (ΤΜΗΜΑ A), για τις ανάγκες 

τις Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας 

 
ΤΜΗΜΑ Α,   Α/Α 2: Χαρτί κουζίνας επαγγελματικό λευκό γκοφρέ δύο φύλλων 
Θα είναι λευκό δύο φύλλων. 
Θα είναι περιτυλιγμένο σε κύλινδρο από χαρτόνι κατάλληλο για τη στήριξη του ρολού (μαδρέν). 
Θα είναι γκοφρέ - απαλό στην επαφή με το δέρμα. 
Το βάρος του κάθε χαρτιού ρολού μπορεί να κυμαίνεται από 700 έως 1.100 gr (βάρος μαζί με μαδρέν) . 
Τα φύλλα να χωρίζονται μεταξύ τους είτε με διάτρηση είτε με πίεση και πάντως, με τρόπο, ώστε να είναι 
εύκολος ο διαχωρισμός τους. 
Ανάλογα με το βάρος κάθε ρολού θα παραδοθούν αντίστοιχα τεμάχια για την κάλυψη των kg του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού. 
Παράδοση σε συσκευασία του 1 έως 10 τεμ. 
 
ΤΜΗΜΑ Α,   Α/Α 3: Χαρτί υγείας λευκό γκοφρέ τρίφυλλο 
Θα είναι λευκό τρίφυλλο, υδατοδιαλυτό. 
Θα είναι περιτυλιγμένο σε κύλινδρο από χαρτόνι κατάλληλο για τη στήριξη του ρολού (μαδρέν). 
Θα είναι γκοφρέ - απαλό στην επαφή με το δέρμα. 
Το βάρος του κάθε χαρτιού ρολού μπορεί να κυμαίνεται από 90 έως 125 gr (βάρος μαζί με μαδρέν). 
Τα φύλλα να έχουν ύψος 100mm ± 5mm. 
Τα φύλλα να χωρίζονται μεταξύ τους είτε με διάτρηση είτε με πίεση και πάντως, με τρόπο, ώστε να είναι 
εύκολος ο διαχωρισμός τους. 
Ανάλογα με το βάρος κάθε ρολού θα παραδοθούν αντίστοιχα τεμάχια για την κάλυψη των kg του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού. 
Παράδοση σε συσκευασία των 8 έως 40 τεμ. 
 
ΤΜΗΜΑ Α,   Α/Α 26: Παχύρρευστο χλωροκαθαριστικό, με άρωμα λεμόνι (4L) 

Το παχύρρευστο χλωροκαθαριστικό, θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
- υποχλωριώδες νάτριο (NaOCl) / ενεργό χλώριο, σε ποσοστό κατ’ ελάχιστο 3,8% και μέγιστο 5% 

- με άρωμα λεμόνι 
- συσκευασία σε πλαστική φιάλη των 4.000ml, με οδηγίες χρήσης και προφύλαξης 

- χρήση σε δάπεδα και επιφάνειες, διαλυμένο σε νερό. 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

1. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης από τον 

ανάδοχο προμηθευτή και μέχρι της 14/09/2020 (συμπλήρωση 6 μηνών από την έναρξη 
ισχύος της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου από 14/03/2020). 
 

2. Η προμήθεια των ειδών θα αρχίσει αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης σε 

χώρους που θα υποδείξει η Υπηρεσία και θα πραγματοποιηθεί σταδιακά και ανάλογα με τα 
αιτήματα του εντολέα.  

Τα προϊόντα θα παραδίδονται τμηματικά, στους χώρους και κατά τις ώρες που θα τους 
υποδείξει ο υπεύθυνος της Υπηρεσίας με μεταφορικό μέσο του προμηθευτή, κατόπιν 
παραγγελίας η οποία θα δίνεται μέσω e-mail ή fax, το οποίο θα εκτυπώνεται και θα 

κρατείται για αποδεικτικό παραγγελίας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την παράδοση 
των ειδών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου ο Δήμος έχει το δικαίωμα μετά 

από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να κηρύξει έκπτωτο των ανάδοχο.  
 

3. Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς - 
παράδοσης των ειδών σε διεύθυνση που ορίζει η Υπηρεσία. 
 

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον το προϊόν δεν είναι σύμφωνο με της τεχνικές 
προδιαγραφές, να το αντικαταστήσει αμέσως με την υπόδειξη της υπηρεσίας, χωρίς 

ιδιαίτερη πληρωμή. 
 

5. Σε περίπτωση ελαττώματος κάποιου είδους ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την 

αντικατάστασή του. 
 

6. Κατά την μεταφορά και παράδοση όλων των ειδών θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε 
να μην προκληθούν φθορές. Σε περίπτωση που προκληθούν, ο ανάδοχος προμηθευτής 

προκειμένου να αποπληρωθεί θα πρέπει να τις έχει αποκαταστήσει. 
 

7. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία, υποβάλλοντας μία και 

μοναδική προσφορά, είτε για το σύνολο των τμημάτων (Α και Β), είτε για ένα από τα δυο 
τμήματα. 
 

8. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά είδος. Στην προσφερόμενη τιμή 

περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α., οι τυχόν κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση 
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από την Υπηρεσία. 
 

9. Προσφορές συμμετοχής μπορούν να καταθέσουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
συνεταιρισμοί και ενώσεις. 
 

10. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την παραγωγή ή εμπορία 
ανάλογων ειδών και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια. 
 

11. Τα είδη από τον πινάκα «ΤΜΗΜΑ Β» θα έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 8 έως 

12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης τους. 
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