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 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
Ο Δήμαρχος  Ρεθύμνης 

Αφού λάβαμε υπόψη : 
1)    Την Υ.Α 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ περί ΕΚΠΟΤΑ Σε περίπτωση που η διακήρυξη 
έχει   ασάφεια, τότε ισχύουν κατά περίπτωση τα άρθρα της Υ.Α. 11389/93 του 
ΥΠ.ΕΣ.  περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  με την προϋπόθεση ότι  αυτά δεν έρχονται σε αντίθεση 
με τις  διατάξεις του Ν. 2285/95. 
2)     το Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών  
        θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 
3)    το Ν. 3463/06, Δ.Κ.Κ. όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 
4)    το Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
5)    το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/2014 τεύχος Α’) 
6)  το Π.Δ.166/2003 (ΦΕΚ138Α/2003): «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
στην Οδηγία 2000/35  της 29-6-2000, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές   συναλλαγές» 
7)  την Π1/3305/2010 (1789/12.22.2010) απόφαση Υπ. Οικονομιίας Αντ. & 
Ναυτιλίας για τα όρια των   Διαγωνισμών 
8) Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Αριθμ Φ.Ε.Κ. 240/12-12-2012 τεύχος 
Α’ 
9) Την εγκύκλιο 3/26-3-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών 
10) Την Υγειονομική Διάταξη Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/83 τεύχος Β’)  όσον 
αφορά στον ορισμό  ειδών  παντοπωλείου  
11) Tην Υγειονομική Διάταξη  Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/8.10.12 (ΦΕΚ 2718/8.10.2012 
τεύχος Β’)  
12) Το άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007 
13) α) Για το Δήμο Ρεθύμνης  τις  Π.Α.Υ. 540/2014 , 541/2014, 542/2014, 
542/2014, 543/2014  
       β)  Για το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου 
Ρεθύμνης» Π.Α.Υ. την  73/2014  
14)   τη με αριθ.   257/2014  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για ψήφιση   
πίστωσης 16.000  ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 10-6635.001 «Προμήθεια λοιπών ειδών 
υγιεινής και καθαριότητας», 2.500 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 20-6634.001 
«Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού», 6.000 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 
10-6654.001 «Προμήθεια λοιπού υλικού (σάκων απορριμμάτων), 2.000 ευρώ σε 
βάρος του  Κ.Α. 20-6654.001 «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων». 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

    ΠΡΟΧΕΙΡΟ   ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ    «ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
ΣΑΚΩΝ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»  ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ 
ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ   
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ   Α4 ΟΠΟΥ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Η 
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ (ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α- 
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ) Ή ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ – Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ 
ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014  

 

 
ΑΡΘΡΟ 1° 

Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας, 
καθαριότητας και ευπρεπισμού καθώς και σάκων απορριμμάτων  για το Δήμο Ρεθύμνης  
καθώς και ειδών καθαριότητας για το ΝΠ.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία 
Δήμου Ρεθύμνης»    μέχρι 31-12-2014. 
 

ΑΡΘΡΟ 2° 
 

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του   διαγωνισμού  
 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο  Δημαρχείο Ρεθύμνου (Κουντουριώτη 80) στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την  Παρασκευή 11 Απριλίου 
2014 και ώρα 10.15 π.μ.. Οι προσφορές θα κατατεθούν  αυτοπροσώπως ή μέσω 
εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή θα αποσταλούν στο Δήμο στη  διεύθυνση  που 
αναγράφεται στο άρθρο 10 παρ.1 εδάφιο β) της παρούσης. Ο πρόχειρος 
διαγωνισμός  θα διενεργηθεί με ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών ανά ομάδα εκτός από την 
ομάδα A4 όπου το κριτήριο κατακύρωσης είναι η οικονομικότερη τιμή  ανά είδος  
(αν πρόκειται για την κατηγορία Α- Δήμος Ρεθύμνης) ή ανά κατηγορία (αν 
πρόκειται για την κατηγορία Β- Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία 
Δήμου Ρεθύμνης»). 
 
 
   

ΑΡΘΡΟ  3o 
Πληροφορίες 
Τα έγγραφα της προμήθειας μπορούν να ζητηθούν από τα γραφείο Προμηθειών   
του Δήμου Ρεθύμνης στο  ΑΔΕΛΕ (πρώην  δήμος Αρκαδίου).Το Γραφείο 
Προμηθειών του Δήμου Ρεθύμνης έχει  τηλ. 2831341038  Αρμόδια υπάλληλος  
Σταγκουράκη Αργυρώ – Μαρία . 
 

ΑΡΘΡΟ  4ο 

Δεκτοί στο Διαγωνισμό 
  Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές και αντιπρόσωποι που διαθέτουν 
το προς προμήθεια είδος. 
 

ΑΡΘΡΟ  5ο 

Γλώσσα 
 Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την 
συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα. 
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ΑΡΘΡΟ  6ο  

 
Δαπάνη—Χρηματοδότηση της Προμήθειας 
Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από τα έσοδα του προϋπολογισμού  του Δήμου 
Ρεθύμνης όσον αφορά στην Κατηγορία Α’ (Δήμος Ρεθύμνης) και από τα έσοδα του 
προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου 
Ρεθύμνης» όσον αφορά στην Κατηγορία Β’ (Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και 
Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης») 
  Η ενδεικτική  προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια  είναι: 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’: (Δήμος Ρεθύμνης) 
ΟΜΑΔΑ Α1 
Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ                                12.144,32             Ευρώ 
Δαπάνη Φ.Π.Α 23%                                 2.793,19             Ευρώ  
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός                  14.937,51             Ευρώ 
 
ΟΜΑΔΑ Α2 
Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ                                      325,20            Ευρώ 
Δαπάνη Φ.Π.Α 23%                                       74,80            Ευρώ  
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός                         400,00            Ευρώ 
 
ΟΜΑΔΑ Α3 
Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ                                      755,46            Ευρώ 
Δαπάνη Φ.Π.Α 23%                                     173,76            Ευρώ  
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός                        929,22            Ευρώ 
 
ΟΜΑΔΑ Α4 
Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ                                      978,72           Ευρώ 
Δαπάνη Φ.Π.Α 23%                                     225,11           Ευρώ  
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός                      1.203,83           Ευρώ 
 
 ΟΜΑΔΑ Α5 
Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ                                   6.358,00           Ευρώ 
Δαπάνη Φ.Π.Α 23%                                   1.462,34          Ευρώ  
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός                      7.820,34          Ευρώ 
 
ΟΜΑΔΑ Α6 
Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ                                      135,00           Ευρώ 
Δαπάνη Φ.Π.Α 23%                                       31,05           Ευρώ  
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός                         166,05          Ευρώ 
 
Συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός κατηγορίας Α’ (Δήμος Ρεθύμνης) 
25.456,95 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’: (Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου 
Ρεθύμνης) 
Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ                                  9.755,35             Ευρώ 
Δαπάνη Φ.Π.Α 23%                                 2.243,73            Ευρώ  
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός                  11.999,08             Ευρώ 
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ΑΡΘΡΟ 7ο 

Ο διαγωνισμός αφορά την εξής προμήθεια σύμφωνα με τις συνημμένες 
τεχνικές προδιαγραφές – ενδεικτικό προυπολογισμό για την οποία  οι 
ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν προσφορά: 
 
Αφορά στην εξής προμήθεια  : 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α (Δήμος Ρεθύμνης) 
 

 Η δαπάνη για την προμήθεια  των λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας, των ειδών 
καθαριότητας και ευπρεπισμού (Ομάδα Α1, Α2, Α3 και Α4)  έχει προϋπολογισθεί 
ενδεικτικά στο ποσό των   14.203,70    € συν Φ.Π.Α. 23%  
  Θα βαρύνει τους  κάτωθι Κ.Α.Ε. προϋπολογισμού του Δήμου Ρεθύμνης ως 
ακολούθως.: 
 Κ.Α. 10-6635.001                      με περιγραφή    «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής 
και καθαριότητας » ποσού 14.973€ 
 Κ.Α. 20-6634.001 με περιγραφή « Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» 
      Ποσού    2.500 
   Η δαπάνη για την προμήθεια  σάκων απορριμμάτων  (Ομάδα Α5, Α6)  έχει 
προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των   6.493    € συν Φ.Π.Α. 23%  
  Θα βαρύνει τους  κάτωθι Κ.Α.Ε. προϋπολογισμού του Δήμου Ρεθύμνης ως 
ακολούθως.: 
 Κ.Α. 10-6654.001                      με περιγραφή    «Προμήθεια λοιπού υλικού (σάκων 
απορριμμάτων) » ποσού 6.000€ 
 Κ.Α. 20-6654.001 με περιγραφή « Προμήθεια σάκων απορριμμάτων» 
      Ποσού    2.000 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ (Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου 

Ρεθύμνης» ) 
 

Η δαπάνη για την προμήθεια  ειδών καθαριότητας   έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά 
στο ποσό των   9.755,35    € συν Φ.Π.Α. 23%  
  Θα βαρύνει τον κάτωθι Κ.Α.Ε. προϋπολογισμού του «Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική 
Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» ως ακολούθως.: 
 Κ.Α. 15-6634.001 με περιγραφή    «Προμήθεια ειδών καθαριότητας » ποσού 
12.000€. 
 
Συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός Κατηγορίας Α (Δήμος Ρεθύμνης) και 
κατηγορίας Β΄(Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου 
Ρεθύμνης») 37.456,02 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
   1. Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν στον κυρίως φάκελο μαζί με την προσφορά 
τους, με ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ευκρινή 
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες ή 
τους φορείς ή των ακριβών αντιγράφων τους εκτός από την εγγυητική επιστολή 
που κατατίθεται πρωτότυπη:  
      α) Οι Έλληνες πολίτες: 
  (1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό, που είναι το 5% της 
συνολικής προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ 23%, δηλαδή       
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΟΜΑΔΑ Α1 14.937,51€ 746,88€ 
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ΟΜΑΔΑ Α2 400€ 20€ 
ΟΜΑΔΑ Α3 929,22€ 46,46€ 

ΟΜΑΔΑ Α4 (αναλυτικά)   
Ποντικοφάρμακο 51,99€ 2,6€ 

Σκούπα σιδερόσκουπα με 
ξύλινο κοντάρι 

66,30€ 3,31€ 

Σκούπα σιδερόσκουπα με 
τηλεσκοπικό κοντάρι 

182,04€ 9,10€ 

Ταυ 60 cm  107,01€ 5,35€ 
Ταυ 35 cm  με κοντάρι 

πτυσσόμενο 3m 
48,15€ 2,41€ 

Ταυ 35 cm  με κοντάρι 
1,25 μεταλλικό 

129,89€ 6,49€ 

Φαράσια μεγάλα σε 
πλάτος (45-55cm) με 
αλουμινένιο κοντάρι 

553,50€ 27,67€ 

Φαράσια ορθοπεδικά 
πλάτους 30-35cm με 
μεταλλικό κοντάρι  

64,94€ 3,25€ 

ΟΜΑΔΑ Α5 7.820,34€ 391,02€ 
ΟΜΑΔΑ Α6 166,05€ 8,30€ 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  

ΑΞΙΑ 
ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 11.999,08€ 599,95€ 
 
(κατόπιν στρογγυλοποίησης) που αφορά στη συνολική προμήθεια ανά ομάδα εκτός 
από την ομάδα  Α4    όπου υποβάλλεται προσφορά ανά είδος (αν πρόκειται για την 
κατηγορία Α – Δήμος Ρεθύμνης) ή ανά κατηγορία (αν πρόκειται για την κατηγορία 
Β’ – Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης»)   ,θα 
απευθύνεται στο Δήμο Ρεθύμνης και θα ισχύει για τουλάχιστον δυο μήνες μετά την 
ημερομηνία του διαγωνισμού. Bεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου 
γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισμένης Τράπεζας, που θα έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα είναι συντεταγμένη σύμφωνα με το άρθρο  26 
του ΕΚΠΟΤΑ.  
    (2) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η 
εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης 
επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή που  θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  
      (3) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 
τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι  
α) δεν έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 
351 της 29.1.1998, σελ. 1). 
β) δεν έχουν καταδικαστεί για δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο  
άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 
25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 
γ)δεν έχουν καταδικαστεί για  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης 
σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 
δ) δεν έχουν καταδικαστεί για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του 
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Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες  
δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε 
από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α ́ 
173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (A’ 305) 
ε) δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 
τους      δραστηριότητας.  
      (4) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης 
ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 
      (5) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι ως 
προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού. 
        To πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους 
απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του 
συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε 
διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους 
ασφαλισμένους στο Ι.Κ.Α. Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης 
στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του 
συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών και των διοικούντων 
την Ε.Π.Ε. και Α.Ε. (δηλαδή ασφαλιστική ενημερότητα όλων των μελών του Δ.Σ. 
για την Α.Ε., του Διαχειριστή των Ε.Π.Ε., όλων των εταίρων για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.) 
θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό, κατάσταση προσωπικού και 
υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86  (υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο Δ.Σ. για 
τις Α.Ε., το Διαχειριστή για τις Ε.Π.Ε., και το Νόμιμο εκπρόσωπο για τις Ο.Ε. και 
Ε.Ε., τον ιδιοκτήτη, αν πρόκειται για ατομική επιχείρηση) στην οποία θα φαίνεται ο 
ασφαλιστικός οργανισμός  που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος (πλην 
του Ι.Κ.Α.  οι ασφαλισμένοι του οποίου απεικονίζονται στην προαναφερόμενη 
θεωρημένη κατάσταση προσωπικού )  στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναμα 
έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα με τη χώρα στην οποία έχει την έδρα της.  
       (6) Αποδεικτικό Δημοτικής Ενημερότητας Δήμου Ρεθύμνου 
          β) Οι αλλοδαποί: 
      (1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό όπως ορίζεται 
παραπάνω.  
      (2) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους,  περί 
εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους 
επαγγελματικούς καταλόγους.  
      (3) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης 
τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτουν τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 8 παρ.1 εδαφ.α)3 της παρούσης διακήρυξης. 
      (4) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχει η 
περίπτωση (4)  του α) εδαφίου. 
      (5) Τα πιστοποιητικά που απαιτούνται από την περίπτωση (5) του α) εδαφίου. 
      (6)  Αποδεικτικό Δημοτικής Ενημερότητας Δήμου Ρεθύμνου   
 γ) Τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά): 
           Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων α) και β) εκτός του 
αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτου εγγράφου.  
Επιπλέον απαραίτητο δικαιολογητικό είναι το ιδρυτικό καταστατικό και οι 
τυχόν τροποποιήσεις του (γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από 
αντίγραφα τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή 
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φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα  όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση 
από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α’ του άρθρου 1 της παρ. 1 του Ν. 
4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/2014) )με την εξής διαφοροποίηση: 

1) Οι Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε. αντίστοιχα) το 
καταστατικό της εταιρείας στο οποίο ορίζονται οι Νόμιμοι Εκπρόσωποί της. 

2) Οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) το καταστατικό της εταιρείας 
στο οποίο ορίζεται ο Διαχειριστής της Εταιρείας 

3) Οι Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) το καταστατικό της εταιρείας στο οποίο 
ορίζονται οι Νόμιμοι Εκπρόσωποί της με τη δημοσίευσή του σε ΦΕΚ. 
 

     δ) Οι συνεταιρισμοί: 
      (1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό όπως ορίζεται 
παραπάνω.  
      (2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχει η  
περίπτωση (4)  του α) εδαφίου . 
      (3) Τα πιστοποιητικά που απαιτούνται από την περίπτωση (5) του α) εδαφίου. 
      (4) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  
 ε) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
          Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή 
που συμμετέχει στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται στο όνομα όλων 
των μελών της ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις 
όλων των μελών. Η κάθε ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά όπως 
ορίζεται στο άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
 
2. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες 
στο διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού τους 
από τον διαγωνισμό τα εξής: 
     (1) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή 
τους από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ.  
  (2) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι έλαβαν γνώση των όρων της 
διακήρυξης και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα και στην περίπτωση μη αποδοχής 
να αναφέρουν τα σημεία εκείνα που διαφωνούν προκειμένου να αξιολογηθούν 
(παρ. 5 άρθρου 12ΥΑ 11389/93 του ΕΚΠΟΤΑ).  
      (3) Υπεύθυνη Δήλωση  του Ν. 1599/86 ότι δεν υφίστανται νομικοί 
περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.   
      (4) Υπεύθυνη Δήλωση  του Ν. 1599/86 για ποια ομάδα και/ ή για ποιο είδος 
της ομάδας   Α4   (αν πρόκειται για την κατηγορία Α- Δήμος Ρεθύμνης) 
υποβάλλουν προσφορά και/ή αν υποβάλλουν προσφορά και για την κατηγορία Β’ 
(Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης»).   
 
  
 3. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή 
δεν καλύπτουν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από 
ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής ή συμβολαιογράφου. Αν στη χώρα του προμηθευτή δεν προβλέπεται από το 
νόμο η ένορκη δήλωση, μπορεί αντί αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, 
βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική 
ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 
 
 4. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά , εκτός από την εγγυητική επιστολή και τις 
υπεύθυνες δηλώσεις που προσκομίζονται  πρωτότυπες, προσκομίζονται σε 
ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις 
υπηρεσίες ή τους φορείς ή των ακριβών αντιγράφων τους. Η μη προσκόμιση 
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κάποιου εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί λόγο αποκλεισμού του 
συμμετέχοντος. 

 
 5. Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν το γνήσιο της υπογραφής του 
υπογράφοντα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 
 

 Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω 
έγγραφα ότι έχει την ιδιότητα του Νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, πρέπει να 
υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά 
για το σκοπό αυτό.  
Συγκεκριμένα: 
     Ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές οφείλουν επίσης να 
προσκομίζουν την ταυτότητά τους. 
      Οι εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.) εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους  ή 
από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (π.χ. υπάλληλο  κ.λ.π.)  ο οποίος 
προσέρχεται προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται για τις 
περιπτώσεις των αντίστοιχων εταιρειών νόμιμα εξουσιοδοτημένο από το νόμιμο 
εκπρόσωπο ή το διαχειριστή ή τους διαχειριστές της εταιρείας, υπό την 
προϋπόθεση ότι προκύπτει σαφώς από τη συστατική πράξη της εταιρείας ότι ο 
νόμιμος εκπρόσωπος ή ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές δεν απαγορεύεται να 
μεταβιβάσουν παρόμοιο δικαίωμα σε τρίτους. Στις περιπτώσεις αυτές η 
εξουσιοδότηση θα έχει θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του νόμιμου 
εκπροσώπου ή του διαχειριστή ή των διαχειριστών που εκπροσωπούν την εταιρεία 
από αρμόδια αρχή ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
     Στην εξουσιοδότηση θα αναφέρεται: 
Α) το πρόσωπο που θα καταθέσει το φάκελο της προσφοράς και τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής στη δημοπρασία και  
Β) το πρόσωπο που θα εκπροσωπεί την εταιρεία και νομιμοποιείται να ενεργεί για 
λογαριασμό της, για την περαιτέρω συνεννόηση και υπογραφή της σύμβασης σε 
περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού. 
    Όταν πρόκειται για νομίμους εκπροσώπους οι διαχειριστές της εταιρείας οι 
οποίοι βάσει της συστατικής πράξης (καταστατικού) δε δύνανται να ενεργούν « 
μεμονωμένα», αλλά  από «κοινού» για λογαριασμό της εταιρείας, στην περίπτωση 
αυτή η νόμιμη εξουσιοδότηση προς τον εκπρόσωπο θα έχει θεώρηση του γνήσιου 
της υπογραφής των λοιπών νομίμων εκπροσώπων  ή διαχειριστών από αρμόδια 
αρχή ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Στην περίπτωση αυτή και όπου η 
εταιρεία εκπροσωπείται και συμμετέχει με τρίτο πρόσωπο, η προβλεπόμενη 
εξουσιοδότηση χορηγείται σε αυτό από «κοινού»  
( το σύνολο των νομίμων εκπροσώπων και των διαχειριστών). 
       Στην εξουσιοδότηση θα αναφέρεται: 
α) το πρόσωπο που θα καταθέσει τον φάκελο της προσφοράς και τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής στη δημοπρασία και 
β) το πρόσωπο που εκπροσωπεί την εταιρεία και νομιμοποιείται να ενεργεί για 
λογαριασμό της για την περαιτέρω συνεννόηση και υπογραφή της συμβάσεως σε 
περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού.. 
   Οι ανώνυμες εταιρίες εκπροσωπούνται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από 
άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο  πρόσωπο (άρθρο 24, παρ. 3 Ν. 1832/89) 
προσερχόμενο αυτοπροσώπως και καταθέτει κατά τη δημοπρασία πρακτικό 
Διοικητικού Συμβουλίου της  Εταιρίας που εγκρίνει τη συμμετοχή αυτής στο 
διαγωνισμό  για την ανάληψη της  δημοπρατουμένης προμήθειας και ορίζει τον 
εκπρόσωπο αυτής.  
      Εφ όσον οι ατομικές επιχειρήσεις συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με 
εκπροσώπους τους υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, δήλωση εκπροσώπησης 
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του Ν.1599/86, θεωρημένη του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου 
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.  
   Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια Δημοπρασία περισσότερες από μια 
εταιρεία ή ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι 
προσφορές εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από 
μια με την οποία θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

 

Τεχνικές προδιαγραφές 
Ο Δήμος Ρεθύμνης  και το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία 
Δήμου Ρεθύμνης»  ενδιαφέρονται για αγαθά άριστης ποιότητας σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. Το 
γεγονός ότι τα είδη είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τις αιτούμενες από 
την παρούσα διακήρυξη προδιαγραφές  δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 
1599/86 και με κατάσταση των ειδών όπου αναφέρονται τα  προσφερόμενα είδη 
με πλήρη και λεπτομερή περιγραφή. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο  
Τρόπος υποβολής προσφορών       
  1. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να 
υποβάλλουν στο Δήμο Ρεθύμνης το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 11 Απριλίου 
2014 και ώρα 10.15 π.μ. , την προσφορά τους με όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά ως εξής: 
        (Επισημαίνουμε ότι με τον όρο προσφορά εννοούμε τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής, τα δικαιολογητικά εκπροσώπησης, την τεχνική προσφορά και την 
οικονομική προσφορά). 
            α) Προσωπικά ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο την Παρασκευή 
11 Απριλίου 2014 και ώρα 10.00 π.μ. ως 10.15 π.μ.. 
            β) Ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση μέχρι την προηγούμενη του 
διαγωνισμού εργάσιμη μέρα, συγκεκριμένα: 
 Δήμος Ρεθύμνης,  Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ,Tμήμα Λογιστηρίου – 
Προμηθειών & Αποθήκης, Άδελε Ρεθύμνης, 741 00, Ρέθυμνο  
  2. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία που 
διενεργεί τον διαγωνισμό. 
           3. Οι προσφορές  μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε 
τρόπο και     παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση 
ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας 
διενέργειας του διαγωνισμού. 
 4. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες 
προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων 
παραγράφων  του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη. 
 5. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν την 
διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια 
όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που 
καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες 
που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς 
να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην 
υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα. 
   6. Στο  φάκελο κάθε προσφοράς, που είτε κατατεθεί είτε αποσταλεί 
ταχυδρομικώς,  πρέπει να αναγράφονται  ευκρινώς : 
        α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ  με κεφαλαία γράμματα  
            «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ  
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»  ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ 
ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»».                                     
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        β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια 
(Δήμος Ρεθύμνης,  Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ,Tμήμα Λογιστηρίου – 
Προμηθειών & Αποθήκης) 
        γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. 
        δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
        ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 
   7. Οι προσφορές υποβάλλονται σε ένα αντίγραφο, εκτός από τις υπεύθυνες 
δηλώσεις που κατατίθενται πρωτότυπες, μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο ο 
οποίος θα φέρει  τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ.6  της 
παρούσης. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα 
στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία 
και ειδικότερα ως εξής: 

    1) Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα 
δικαιολογητικά συμμετοχής , εκπροσώπησης και η εγγύηση  συμμετοχής. 

    Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (Τεχνική Προσφορά) , όπου 
περιγράφονται με σαφήνεια τα χαρακτηριστικά και οι τεχνικές προδιαγραφές των 
προσφερόμενων ειδών, οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με το άρθρο 9 της 
παρούσης, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως  
φάκελο με την ένδειξη 

<< ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ >>  
Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο 

φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη  
<< ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ >>  

 Επισημαίνεται ότι  για τον υπολογισμό της οικονομικής προσφοράς πρέπει να 
ληφθούν υπόψη όλες οι νόμιμες κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση μέχρι 
και  την παράδοση των ειδών της προμήθειας. 
       2) Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
     3) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, 
λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά 
συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη 

<< ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ >>  
και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
   8. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους 
νομίμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με 
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
    9. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες, 
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να 
είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο 
καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η 
προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την 
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 
   10. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους 
τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά 
αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή 
πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στη προσφορά του τους όρους της προσφοράς 
που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να 
αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή αλλά 
απορρίπτεται, ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου 
της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα 
μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα 
από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται, σύμφωνα με τα 
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που 
ζητήθηκαν.  
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   11. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό υποβάλλει μαζί με την 
προσφορά του στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, η 
γνωστοποίηση των οποίων θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, τότε οφείλει να 
σημειώσει επ’ αυτών την ένδειξη  « πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα » 
διαφορετικά οποιοσδήποτε από τους διαγωνιζόμενους θα δύνανται να λαμβάνει 
γνώση αυτών των πληροφοριών. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού 
χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή 
εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.    
 
 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο 

Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών 
 1. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, προβαίνει 
δημόσια στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών ενώπιον των 
διαγωνιζομένων, την Παρασκευή 11 Απριλίου 2014 και ώρα 10.15 π.μ.. 
Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη διαδικασίας 
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για 
επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται ως εξής: αποσφραγίζεται ο 
κυρίως φάκελος, μονογράφονται δε  από το παραπάνω όργανο όλα τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής  και εκπροσώπησης και η τεχνική προσφορά κατά 
φύλλο. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των ανωτέρω στοιχείων 
των προσφορών και για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές πραγματοποιείται το 
άνοιγμα των σφραγισμένων φακέλων με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών 
από την αρμόδια επιτροπή. Σε κάθε φάκελο του συμμετέχοντος στον διαγωνισμό 
σημειώνεται ο αύξων αριθμός κατά σειρά παράδοσης. 
     2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει 
στην καταγραφή των στοιχείων των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και εκπροσώπησης και των οικονομικών προσφορών 
που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Κατά τα λοιπά 
ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 19 του ΕΚΠΟΤΑ. 
    3. Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών 
λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό καθώς και των τιμών που 
προσφέρθηκαν. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

Χρόνος ισχύος των προσφορών  
 1. Οι προσφορές ισχύουν, με ποινή αποκλεισμού, χωρίς καμία αλλαγή 
ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του Ευρώ προς τα ξένα 
νομίσματα μέχρι 31/12/2014.  
 2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την 
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
  

ΑΡΘΡΟ 13ο 
Προσφερόμενη τιμή-Χρόνος παράδοσης- Τόπος παράδοσης 
 1. Με την προσφορά η τιμή των προς προμήθεια ειδών δίνεται ανά μονάδα. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α που βαρύνει το Δήμο Ρεθύμνης και το Ν.Π.Δ.Δ. 
«Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης».   
      2. Οι προσφορές θα αφορούν, επί ποινή απαράδεκτου αυτών, το σύνολο των 
ειδών ανά ομάδα, εκτός από τα είδη της ομάδας Α4, όπου η προσφορά θα είναι 
ανά είδος (όσον αφορά στα είδη της κατηγορίας Α’ – Δήμος Ρεθύμνης) ή ανά 
κατηγορία (όσον αφορά στα είδη της κατηγορίας Β’ – «Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική 
Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης») που περιγράφονται στον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης και όχι για μέρος αυτών. 
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 3. Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται αριθμητικώς σε Ευρώ, η τιμή ανά 
τεμάχιο χωρίς ΦΠΑ καθώς και η προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των ειδών  
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (όσον αφορά στις ομάδες Α1, Α2, Α3, Α5, Α6 και 
στη κατηγορία Β), με ποινή αποκλεισμού σε διαφορετική περίπτωση.  Επίσης οι 
ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στην ομάδα Α4 μπορούν να καταθέσουν 
προσφορά σε κάθε είδος χωριστά για τη συγκεκριμένη ομάδα, αναγράφοντας την 
τιμή χωρίς ΦΠΑ και την τιμή με ΦΠΑ για κάθε είδος χωριστά. 
 4. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Όσον αφορά στα 
είδη της κατηγορίας Α’ (Δήμος Ρεθύμνης) θα παραδίδονται τμηματικά στην 
αποθήκη της Οικονομικής Υπηρεσίας στο Άδελε Ρεθύμνης, μετά από εντολή 
προμήθειας υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο υπάλληλο. ‘Οσον αφορά στα είδη της 
κατηγορίας Β’ («Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου 
Ρεθύμνης») η παράδοση θα γίνεται όπου και όπως υποδειχθεί από τον υπεύθυνο 
του Νομικού Προσώπου .  
     5. Η προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο  

Αξιολόγηση προσφορών. 
   Για την αξιολόγηση των προσφορών, όταν για την τελική επιλογή του 
προμηθευτή κριτήριο είναι η χαμηλότερη  τιμή στο σύνολο των ειδών ανά ομάδα, 
(όσον αφορά στις ομάδες Α1, Α2, Α3, Α5, Α6 της Κατηγορίας Α  - Δήμος 
Ρεθύμνης) ή ανά είδος (όσον αφορά στα είδη της ομάδας Α4 της Κατηγορίας Α’  - 
Δήμος Ρεθύμνης) ή ανά κατηγορία (όσον αφορά στα είδη της κατηγορίας Β’ – 
«Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης») , 
λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης και την 
τεχνική περιγραφή της μελέτης. 

2.  Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 
3.  Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε 
προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή 
παρεμφερές υλικό. 
4.  Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά 

είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που 
προσφέρει την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών ανά ομάδα, εκτός 
από την ομάδα Α4, όπου το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη 
τιμή ανά είδος (αν πρόκειται για τα είδη της κατηγορίας Α – Δήμος 
Ρεθύμνης) ή ανά κατηγορία (αν πρόκειται για τα είδη της κατηγορίας Β’ 
«Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης»). 
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι 
σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης.   

5. Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
Δασμοί - κρατήσεις - πληρωμή 
 Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο Δήμος απαλλάσσεται της 
καταβολής δασμών κατά τον εκτελωνισμό των υλικών που εισάγονται από άλλες 
χώρες.  
 Η πληρωμή της αξίας των προμηθευόμενων ειδών στον προμηθευτή θα γίνει με 
την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή τους 
και βάσει των: α) τιμολογίου του προμηθευτή, β) χρηματικού εντάλματος 
πληρωμής και γ) πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή.  Ο 
Ανάδοχος βαρύνεται με κάθε νόμιμη δαπάνη. 
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ΑΡΘΡΟ 13ο 
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 
 1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς 
του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής : 
 α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια του 
διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την 
δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ. Η ένσταση 
εξετάζεται από την  Οικονομική  Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το 
αργότερο μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.   
 β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής 
προμηθευτή σ' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή 
αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για 
λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την 
διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι 
και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του 
αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του 
διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με 
αιτιολογημένη γνωμοδότηση του στην οικονομική  επιτροπή που αποφαίνεται 
τελικά. 
 2. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής  επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις 
που αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητα 
τους και είναι δυνατή η προσβολή τους κατά τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. όπως αυτός 
ισχύει κάθε φορά. 
 3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους 
προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης  δεν γίνονται 
δεκτές. 

 
ΑΡΘΡΟ 14ο 

 
 
Εγγυήσεις 
       Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με το νόμο από τον οποίο 
διέπονται, το δικαίωμα αυτό. 
     Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
       Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων ή ομολόγων του ελληνικού δημοσίου 
γίνονται δεκτοί στην ονομαστική τους αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στο 
διαγωνισμό. 
       Ως εγγύηση μπορεί να κατατεθεί και γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης 
υπέρ του Δήμου Ρεθύμνης στο  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εφ' όσον το 
περιεχόμενο της παρακαταθήκης έχει διαμορφωθεί με τον τρόπο που ορίζει το 
άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 
       Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα. 
      Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων 
των μελών της ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις 
όλων των μελών. 
 
   1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 
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       Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο 
διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% ανά ομάδα (αν πρόκειται για 
τις Ομάδες Α1, Α2, Α3, Α5, Α6)  ή ανά είδος (αν πρόκειται για την Ομάδα Α4) για 
την κατηγορία Α’ (Δήμος Ρεθύμνης) ή ανά  κατηγορία, όσον αφορά στην 
κατηγορία Β’ (Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου 
Ρεθύμνης») επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%  και θα απευθύνεται στο Δήμο Ρεθύμνης και 
θα ισχύει τουλάχιστον για δύο μήνες μετά την ημερομηνία του διαγωνισμού.. 
Bεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, 
που θα έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις 
του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, 
κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται 
υπ' όψη.  
   2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
        Ο προμηθευτής στον οποίον κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να 
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης υπέρ του Δήμου 
Ρεθύμνης, αν πρόκειται για τα είδη της Κατηγορίας Α ή υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», αν πρόκειται για τα 
είδη της Κατηγορίας Β’,  με τον οποίο θα υπογράψει τη σύμβαση το ύψος της 
οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. κατ’ 
αντιστοιχία με την Ομάδα (αν πρόκειται για τις ομάδες Α1, Α2, Α3, Α5, Α6) και/ή 
το είδος (αν πρόκειται για τα είδη της Ομάδας Α4) της κατηγορίας Α’ (Δήμος 
Ρεθύμνης) και/ή την κατηγορία, αν πρόκειται για την κατηγορία  Β’ «Ν.Π.Δ.Δ. 
Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» στην(στις) οποία (ες) 
κηρύχθηκε ανάδοχος . Ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μέχρι 31/12/2014  με τη λήξη 
του οποίου επιστρέφεται στον προμηθευτή, μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση 
των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 
        Κατά τα λοιπά, για τις εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης, ισχύουν οι 
διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

Υπογραφή σύμβασης  
 Ο προμηθευτής στον οποίον κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να 
προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κατακύρωσης για την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης με το Δήμο Ρεθύμνης (αν πρόκειται για τα είδη 
της κατηγορίας Α’) και/ή  το  Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία 
Δήμου Ρεθύμνης» (αν πρόκειται για τα είδη της κατηγορίας Β’) , προσκομίζοντας 
την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης.  

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο 

Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου. 
 Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για 
να υπογράψει την σχετική σύμβαση με το Δήμο Ρεθύμνης και/ή το Ν.Π.Δ.Δ. 
«Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» για τα είδη για τα 
οποία κηρύχθηκε ανάδοχος  ή δεν παρέδωσε, αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, 
μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, κηρύσσεται 
έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση και του 
επιβάλλονται αθροιστικά οι κυρώσεις που προβλέπονται στον  ΕΚΠΟΤΑ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 17ο 
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Πλημμελής κατασκευή 
 Εάν κατά την παραλαβή των ειδών διαπιστωθεί ότι δεν είναι σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της μελέτης και την προσφορά του προμηθευτή τότε ο ανάδοχος 
υποχρεούται να αντικαταστήσει ή να αποκαταστήσει τα είδη σύμφωνα με τις 
διατάξεις που αναγράφονται στο άρθρο 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ 

 
 

ΑΡΘΡΟ 18ο 

Δημοσίευση 
    Η περίληψη της διακήρυξης που έχει συνταχθεί  σύμφωνα με  τον 
ΕΚΠΟΤΑ δημοσιεύεται όπου προβλέπεται  σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, 
αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρεθύμνης, «www. rethymno.gr» και σε 
εμφανές σημείο στο Δημαρχείο  στο Άδελε Ρεθύμνου. 
   Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο κατ’ αντιστοιχία με την 
ομάδα ή τις ομάδες (αν πρόκειται για τις ομάδες Α1,Α2, Α3, Α5, Α6)  και/ ή τα είδη 
(αν πρόκειται για την ομάδα Α4) όσον αφορά στην  Κατηγορία Α’ – Δήμος 
Ρεθύμνης   και/ ή την κατηγορία Β’  - Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική 
Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» στην/στις οποία (ες) κηρύχθηκε ανάδοχος 
(Γνωμοδότηση ΝΣΚ 204/2010).  

    
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ (ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ) 

 
 

   ΟΜΑΔΑ Α1    

 ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ+ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΑ 

1 Αντισηπτικά χεριών (συσκευασία 5 κιλά) 55 40,47 2.225,69 

2 Αποσμητικό χώρου τεμάχιο 330ml 4 3,08 12,30 

3 Γάντια μίας χρήσης (κουτί 100 τεμ) 10 12,30 123,00 

4 γάντια πλαστικά (ζεύγη) 10 1,72 17,22 

5 Εντομοκτόνα (για ιπτάμενα έντομα 300ml) 150 2,95 442,80 

6 Καλαθάκια τουαλέτας μικρά (τεμάχιο) 18 7,38 132,84 

7 Καρότσι σφουγγαρίσματος (με δύο κάδους) 2 92,25 184,50 

8 Κοντάρια (τεμάχιο) 46 2,46 113,16 

9 Κουβάδες σφουγγαρίστρας (τεμάχιο) 16 9,10 145,63 

10 Μεμβράνη για κτηνιατρείο (45x 250 μέτρα)  1 6,80 6,80 

11 Μοπ κομπλέ (παρκετέζα) 8 27,86 222,88 

12 Μοπ ανταλλακτικά  8 15,50 123,98 

13 Πανάκια καθαριότητας (ρολά) 11 9,84 108,24 

14 
Πανάκια καθαρισμού (υγρά) για κτηνιατρείο (πακέτο 15 
μαντηλιών)  40 0,90 35,92 

15 Πανάκια ξεσκονίσματος (συσκευασία των 5 τμχ) 2 23,37 46,74 

16 Πιγκάλ (τεμάχιο) 26 6,15 159,90 

17 Σκούπα απλή 45 3,44 154,98 

18 
Σκούπες με χοντρή τρίχα και κοντάρι (σκληρό πλαστικό, πλάτους 
30x8 cm) 25 2,98 74,42 

19 Στυπτήρια (ανταλλακτικό κουβά σβουγγαρίσματος) τεμάχιο 1 4,46 4,46 

20 Σφουγγαράκια (σετ 6 τεμαχίων) 48 4,18 200,74 
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21 Σφουγγαρίστρες (τεμάχιο) 18 4,92 88,56 

22 Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές (τεμάχιο) 26 8,61 223,86 

23 Υγρό γενικής χρήσης ( συσκευασία 4 λίτρα) 169 3,44 582,04 

24 Υγρό για τζάμια (συσκευασία 4 λίτρα)  100 2,95 295,20 

25 Υγρό σαπούνι για πιάτα (συσκευασία 4 λίτρα) 50 5,97 298,28 

26 Υγρό σαπούνι χεριών (συσκευασία 4 λίτρα)  134 3,81 510.94 

27 Υδροχλωρικό οξύ (φιάλη 400- 500 ml) 227 0,49 111,68 

28 Φαράσια (τεμάχιο) 7 1,21 8,44 
29 Χαρτί κουζίνας βιομηχανικό (5 kgr) 129 14,27 1.840,57 

30 Χαρτί υγείας (συσκευασία 40 τεμαχίων)(150gr,40-45m,) 380 16,73 6.356,64 

31 Χωνιά (τεμάχιο)  8 9,10 72,82 

32 Ψεκαστηράκια  5 2,46 12,30 

 ΣΥΝΟΛΟ Α1   14.937,51 

 

 
 
 
ΟΜΑΔΑ Α2    

 ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ+ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΑ 

1 Απορρυπαντικό απόσμησης κάδων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4kgr 40 10,00 400,00 

 ΣΥΝΟΛΟ Α2 
 
  400,00 

     

     

     

 ΟΜΑΔΑ Α3    
 ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ+ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΑ 

1 
Υγρό καθαρισμού και απολύμανσης ειδών υγιεινής ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
5kgr 23 40,00 919,99 

2 Πλαστικά ποτηράκια μίας χρήσης 5 1,85 9,23 

   ΣΥΝΟΛΟ Α3      929.22 
     

     

 ΟΜΑΔΑ Α4    
 ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ+ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΑ 

1 Ποντικοφάρμακο (ποντικοπαγίδα σε κύβους) συσκευασία 5kgr 1 51,99 51,99 

2 
Σκούπα σιδερόσκουπα με ξύλινο κοντάρι ύψους 1,25 cm(για 
φύλλα) 10 6,63 66,30 

3 Σκούπα σιδερόσκουπα με τηλεσκοπικό κοντάρι 10 18,20 182,04 

4 Ταυ 60cm για τζάμια με κοντάρι πτυσσόμενο 3m 5 21,40 107,01 

5 Ταυ 35cm για τζάμια με κοντάρι πτυσσόμενο 3m 5 9,63 48,15 

6 Ταυ 35cm για τζάμια με κοντάρι 1,25 μεταλλικό  20 6,49 129,89 

7 
Φαράσια μεγάλα σε πλάτος (45-55cm) με αλουμινένιο κοντάρι 
(τεμάχιο) 36 15,38 553,50 

8 
Φαράσια ορθοπεδικά πλάτους 30-35cm με μεταλικό κοντάρι 
(τεμάχιο) 22 2,95 64,94 

 ΣΥΝΟΛΟ Α4   1.203.83 
     

     

    17.470,55 
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 ΟΜΑΔΑ Α5    
 ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ+ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΑ 

1 
Σάκοι απορριμμάτων 50x50 σάκος ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000τμχ (20 
ρολά) 44 31,98 1.407,12 

2 Σάκοι απορριμμάτων 60x80 σάκος ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250τμχ (10 ρολά) 48 27,06 1.298,88 

3 
Σάκοι απορριμμάτων 80x110 σάκος ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250 τμχ  (10 
ρολά) 99 51,66 5.114,34 

 ΣΥΝΟΛΟ Α5   7.820,34 
     

 ΟΜΑΔΑ Α6    
 ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ+ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΑ 

1 Σἀκοι απορριμμάτων (πολύ ανθεκτικοί) κιβώτιο των 100 τμχ 3 55,35 166,05 

 ΣΥΝΟΛΟ Α6   166,05 
     

 ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ      7.986,39 
 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ (Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου 
Ρεθύμνης») 
 

 
 
Α/Α Είδη  
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1.  Αλουμινόχαρτο επαγγελματικό 25 6,60 € 165,00 € 
2.  Ανταλ/κό σφουγγαρ.επαγγ.κουβά 400γρ 01 5,00 € 5,00 € 
3.  Απιονισμένο  νερό 4 lt. 13 2,00 € 26,00 € 
4.  Απλώστρα ρούχων  01 23,00 € 23,00 € 
5.  Αποφρακτικό σωληνώσεων 05 3,40 € 17,00 € 
6.  Αφαιρετικό αλάτων  πλυντηρίου πιάτων τύπου 

Calgonit 14 6,00 € 84,00 € 
7.  Αφαιρετικό αλάτων πλυντηρίου ρούχων 1κ. 

σκόνη  24 6,50 € 156,00 € 
8.  Αφαιρετικό αλάτων τύπου Viakal 750 26 3,00 € 78,00 € 
9.  Βάση  χαρτιού υγείας 05 2,00 € 10,00 € 
10.  Γάντια γενικής χρήσης 86 5,00 € 430,00 € 
11.  Ειδικό αλάτι για πλυντήριο πιάτων 2,5 κ 10 4,20 € 42,00 € 
12.  Κάδος απορριμμάτων ανοξείδωτος μεγάλος 02 20,00 € 40,00 € 
13.  Καθαριστικό χαλιών (τύπου καρπέ) 05 8,00 € 40,00 € 
14.  Καλαθάκια απορριμμάτων απλά 05 2,00 € 10,00 € 
15.  Κατσαριδοκτόνο 300 ml 15 3,50 € 52,50 € 
16.  Κοντάρι αλουμινίου 1,25 43 2,00 € 86,00 € 
17.  Κουβάς σφουγγαρισμ.με καρότσι & μηχανισμό 01 70,00 € 70,00 € 
18.  Κουβάς σφουγγαρίσματος με στίφτη 12 6,00 € 72,00 € 
19.  Κούμπωμα σφουγγαρίσματος 05 3,50 € 17,50 € 
20.  Κουταλάκια πλαστικά 10 τεμ. 100 0,50 € 50,00 € 
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21.  Λαδόκολλα 15μ 41 1,05 € 43,05 € 
22.  Λάστιχο ποτίσματος 50μ 02 40,00 € 80,00 € 
23.  Λευκαντικό ρούχων τύπου Εύρυκα , 1 κ. 33 2,30 € 75,90 € 
24.  Μαγειρικό ξινό 500γρ 58 4,00 € 232,00 € 
25.  Μαλακτικό ρούχων 4 lt 24 4,90 € 117,60 € 
26.  Μεμβράνη τροφίμων  300*30  39 5,00 € 195,00 € 
27.  Μπαταρίες αλκαλικές ΑΑ και ΑΑΑ 29 2,40 € 69,60 € 
28.  Μωρομάντηλα 10 2,30 € 23,00 € 
29.  Πανάκια μικροϊνες τζαμιών 35 3,30 € 115,50 € 
30.  Πάνες παιδικές 12-24κ 45 15,00 € 675,00 € 
31.  Πάνες παιδικές 8-18κ. 40 12,00 € 480,00 € 
32.  Παπί για τουαλέτες 30 1,50 € 45,00 € 
33.  Πιγκάλ με κουβαδάκι 10 3,00 € 30,00 € 
34.  Πρέσα πλαστική επαγγελματικού κουβα 

σφουγγαρίσματος 02 25,50 € 51,00 € 
35.  Σακούλες απορριμμάτων χύμα διάστ. 50-50 75 1,45 € 108,75 € 
36.  Σακούλες απορριμμάτων χύμα διάστ. 60*80 205 1,45 € 297,25 € 
37.  Σακούλες τροφίμων Νο 2 , συσκ.50 τεμαχίων 37 0,95 € 35,15 € 
38.  Σκόνη καθαρισμού για μπάνια 18 1,50 € 27,00 € 
39.  Σκόνη πλυντηρίου ρούχων , 72 μεζούρες 03 11,00 € 33,00 € 
40.  Σκόνη πλυντηρίου ρούχων ,συσκ. 15 κ 07 23,00 € 161,00 € 
41.  Σκούπα εξωτερικού χώρου μαύρη τρίχα 01 4,00 € 4,00 € 
42.  Σκούπες τύπου super No100 29 2,20 € 63,80 € 
43.  Σπογγοπετσέτα Νο 3 10 1,00 € 10,00 € 
44.  Σπογγοπετσέτα ρολό 14 μ. 25 7,30 € 182,50 € 
45.  Συρματάκι για ανοξείδωτα 65 0,90 € 58,50 € 
46.  Σφουγγαράκι κουζίνας με σηματάκι 159 0,45 € 71,55 € 
47.  Σφουγγαρίστρα γίγας 71 3,60 € 255,60 € 
48.  Υγρό γενικού καθαρισμού 4lt 82 5,10 € 418,20 € 
49.  Υγρό για πλύσιμο  πιάτων στο χέρι 4 lt 45 5,00 € 225,00 € 
50.  Υγρό λαμπρυντικό πλυντηρίου πιάτων 4 lt 33 11,00 € 363,00 € 
51.  Υγρό πλυντηρίου πιάτων 4lt  69 6,00 € 414,00 € 
52.  Υγρό πράσινο σαπούνι τύπου Glory 85 5,00 € 425,00 € 
53.  Υγρό σαπούνι χεριών 4 lt  38 6,00 € 228,00 € 
54.  Υγρό σαπούνι χεριών -Αντισηπτικό 07 23,00 € 161,00 € 
55.  Υγρό τζαμιών 5 lt 36 5,00 € 180,00 € 
56.  Υδροχλωρικό οξύ  14 0,50 € 7,00 € 
57.  Φαράσι  20 1,20 € 24,00 € 
58.  Φίλτρο καφέ 1*4 , 40τεμ 20 0,90 € 18,00 € 
59.  Χαρτί κουζίνας 1 κ. 405 2,40 € 972,00 € 
60.  Χαρτί υγείας τύπου Vestel 40 τεμ. 82 7,50 € 615,00 € 
61.  Χαρτοπετσέτες 100 τεμ 514 0,40 € 205,60 € 
62.  Χλώριο απλό με λεμόνι , συσκ. 4 κιλών 37 2,90 € 107,30 € 
63.  Χλωρίνη τύπου klinex 2λιτρα 03 3,50 € 10,50 € 
64.  Χλώριο παχύρευστο 4lt 127 4,00 € 508,00 € 
65.  Ψεκαστηράκια απλά 10 2,40 € 24,00 € 
  Σύνολο  9.755,35 € 
  Φ.Π.Α. 2.243,73 € 
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 Γενικό Σύνολο  

11.999,08 
€ 

    
 
 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α:  ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
1. ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ 

ΧΕΡΙΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5000ml 

Ενδεικτική τιμή  
40,47 € 

Αλκοολούχο αντισηπτικό gel 
καθαρισμού χεριών , 
εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Φ. Με 
αντιβακτηριδιακή δράση. 

2 ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ 
ΧΩΡΟΥ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 330ml 
Ενδεικτική τιμή  

3,07 € 

Με ευχάριστο άρωμα και 
μεγάλη διάρκεια 

3. ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

ΚΟΥΤΙ 100τεμ 
Ενδεικτική τιμή 

12,3 € 

 Λάτεξ γάντια για τέλεια 
εφαρμογή στο χέρι.  
Μεσαίο & μεγάλο μέγεθος. 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΖΕΥΓΟΣ 
Ενδεικτική τιμή 

1,72 € 

Ελαστικά Νο 7,5-8,5 
κατασκευασμένα από φυσικό 
πλαστικό , με ειδική 
αντιολισθητική επεξεργασία 
στην εξωτερική τους επιφάνεια 
και επενδεδυμένη στην 
εσωτερική τους επιφάνεια  με 
100% βαμβακερό χνούδι , 
κατάλληλα για την προστασία 
των χεριών από βαριές και 
ανθυγιεινές εργασίες.  

5. ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ (για 
ιπτάμενα έντομα) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 300 ml 
Ενδεικτική τιμή 

2,95 € 

Για αποτελεσματική 
καταπολέμηση ιπταμένων 
εντόμων π.χ. μύγες, κουνούπια, 
σφήκες σε κλειστούς χώρους 

6. ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ  
ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΙΚΡΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
Ενδεικτική τιμή 

7,38 € 

Κατασκευασμένα από 
πρωτογενή πλαστικό μεγάλης 
αντοχής. 

7. ΚΑΡΟΤΣΙ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
Ενδεικτική τιμή 

92,25 € 

Τροχήλατο μήκους 80cm με δύο 
αποσπώμενους κάδους από 
ανθεκτικό πλαστικό, με 
στυπτήριο και μπάρα ώθησης- 
ρυμούλκησης.  

8. ΚΟΝΤΑΡΙ ΞΥΛΙΝΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 
Ενδεικτική τιμή 

2.46 € 

Κοντάρι για όλες τις βασικές 
σκούπες & σφουγγαρίστρες. 

9. ΚΟΥΒΑΣ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟ  
Ενδεικτική τιμή 

9,1 € 

Κατασκευασμένος από 
πρωτογενές πλαστικό μεγάλης 
αντοχής. Με ειδική εγκοπή και 
στυπτήρι. 
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10. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΡΟΛΟ 

45cm x 250m 
ΤΕΜΑΧΙΟ  

Ενδεικτική τιμή 
6,8 € 

Πλαστική μεμβράνη σε ρολό για 
την προστασία της επιλεγμένης 
περιοχής εφαρμογής της από 
επαφές με ενδεχομένως 
μολυσμένα αντικείμενα 

11. ΜΟΠ ΚΟΜΠΛΕ 
(ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ  
Ενδεικτική τιμή 

27,8 € 

Αλουμινένια, 1m πλάτος  
εργασίας με κοντάρι 1,8 m με 
βαμβακερό κάλυμμα για 
καθαρισμό επιφανείας, μεγάλης 
απορροφητικότητας και   
αντοχής για συχνά πλυσίματα  

12. ΜΟΠ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 

ΤΕΜΑΧΙΟ  
Ενδεικτική τιμή 

15,62 € 

Βαμβακερό κάλυμμα για 
καθαρισμό επιφανείας, μεγάλης 
αντοχής για συχνά πλυσίματα 

13. ΠΑΝΑΚΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΡΟΛΟ 
Ενδεικτική τιμή 

9,8 € 

Πανιά κατάλληλα για όλες τις 
χρήσεις μπάνιο , κουζίνα , 
γυάλινες επιφάνειες κ.λ.π. 
Μεγάλης απορροφητικότητας 
και χρηστικότητας. 

14. ΠΑΝΑΚΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

(ΥΓΡΑ) 
ΠΑΚΕΤΟ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 μαντηλιών 
Ενδεικτική τιμή 

0,89 € 

Αλκοολούχου μείγματος για 
αντιβακτηριδιακή  δράση με 
ευχάριστο άρωμα 

15. ΠΑΝΑΚΙΑ 
ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
Ενδεικτική τιμή 

23,37 € 

Με μεγάλη πυκνότητα 
μικροϊνών για «κλείδωμα» 
της σκόνης. Μεγέθους 40x40 
cm 

16. ΠΙΓΚΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 
Ενδεικτική τιμή 

6,15 € 

Πιγκάλ  τουαλέτας πλαστικό 
με βουρτσάκι καθαρισμού 
λεκάνης WC. 

17. ΣΚΟΥΠΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 
Ενδεικτική τιμή 

3,44 € 

Πυκνής και ανθεκτικής 
βούρτσας. 

18. ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ 
ΧΟΝΤΡΗ ΤΡΙΧΑ ΚΑΙ 

ΚΟΝΤΑΡΙ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
Ενδεικτική τιμή 

2,97 € 

Σε διαστάσεις κανονικής 
σκούπας αλλά πλατύτερη. 
30cm x 8 cm με 6 cm χοντρή 
τρίχα . Σκληρό πλαστικό για 
καθαρισμό εξωτερικών χώρων 
ασφάλτων, πεζοδρομίων κλπ. 

19. ΣΤΥΠΤΗΡΙΑ  
(ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 

ΚΟΥΒΑ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
Ενδεικτική τιμή 

4,46 € 
 

Κατασκευασμένος από 
πρωτογενές πλαστικό μεγάλης 
αντοχής.  

20. ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΣΕΤ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
Ενδεικτική τιμή 

4,18 € 
 

Γενικού καθαρισμού με φίμπρα 
(πράσινο σύρμα).Θα πρέπει να 
είναι διαστάσεων περίπου 
10Χ15 εκατοστών , για την 
εύκολη χρήση τους , συνθετικά , 
από φιλικό προς το περιβάλλον 
υλικό και με υψηλή 
απορροφητικότητα. 
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21. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 

Ενδεικτική τιμή 
4,92 € 

 

Για  καθαρισμό όλων των 
επιφανειών. Κατασκευασμένη 
από εξαιρετικά ανθεκτικό και 
απορροφητικό υλικό. 

22. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟ  
Ενδεικτική τιμή 

8,61 € 
 

Πράσινη ραφτή , 
κατασκευασμένη από υλικό με 
μεγάλη απορροφητικότητα , 
κατάλληλη για τον καθαρισμό 
δαπέδων , με εξαιρετική αντοχή 
στα αλκαλικά και όξινα 
καθαριστικά και μεγάλη διάρκεια 
ζωής. 

23. ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4L 
Ενδεικτική τιμή 

3,44 € 
 

Το υγρό αυτό θα πρέπει να 
καθαρίζει χωρίς να αφήνει 
στίγματα και θαμπάδες , με 
ευχάριστο άρωμα μεγάλης 
διάρκειας , να μη δημιουργεί 
ολισθηρότητα , να γυαλίζει , να 
στεγνώνει εύκολα και να 
προστατεύει τις επιφάνειες , 
επίσης να μη χρειάζεται 
ξέβγαλμα. Σε συσκευασία των 4 
λίτρων για ευκολότερη 
αποθήκευση και χρήση του. 

24. ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4L 
Ενδεικτική τιμή 

2,95 € 
 

Υγρό ψεκασμού για τζάμια και 
παρόμοιες επιφάνειες . Το υγρό 
ψεκασμού θα πρέπει να είναι 
φιλικό προς το περιβάλλον , να 
έχει ειδική σύνθεση για να 
βοηθά τον καθαρισμό και να 
μην αφήνει θάμπωμα μετά το 
πέρασμα. Να παρέχει 
αρωματισμό και λάμψη. Να 
διαθέτει καταχώρηση στο 
μητρώο του ΓΧΚ και κατάλληλη 
τυποποίηση ISO του 
κατασκευαστή του.  

25. ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΓΙΑ 
ΠΙΑΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4L 
Ενδεικτική τιμή 

5,96 € 
 

Ουδέτερο συμπυκνωμένο υγρό 
απορρυπαντικό, που να 
συνδυάζει 
ανιονικές και μη ιονικές 
επιφανειοδραστικές ουσίες, που 
διασπά 
τα λίπη, να ξεπλένεται εύκολα 
και να 
είναι φιλικό με τα χέρια. 
Συστατικά 
ανιονικά τασιενεργά 5-15%. Μη 
ιονικά 
5-15%. PH αδιάλυτου 
προϊόντος 5,5- 
6,5. Προσθήκη αρώματος. 



22 

 
26. ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ 

ΧΕΡΙΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4L 
Ενδεικτική τιμή 

3,81 € 
 

Το υγρό κρεμοσάπουνο θα 
πρέπει να διαθέτει 
απολυμαντικές και 
αντιβακτηριδιακές ικανότητες , 
αποτελεσματική καθαριότητα , 
ισορροπημένο PH , ευχάριστο 
και διακριτικό άρωμα , 
πρόσθετα προφύλαξης των 
χεριών από τη χρήση. 

27. ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
400ml – 500ml 
Ενδεικτική τιμή 

0,49 € 
 

Θα πρέπει να είναι σε διάλυμα 
κατάλληλο για καθαρισμό από 
άλατα και πουρί από λεκάνες 
wc κ.λ.π. , σε δοχείο ασφαλές 
από διαρροές και φιλικό προς 
το περιβάλλον. Να έχει έγκριση 
από το Γενικό Χημείο του 
Κράτους.  

28. ΦΑΡΑΣΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 
Ενδεικτική τιμή 

1,20 € 
 

Ελαφρύ και εύκολο στη χρήση , 
με κεκλιμένη βάση και μαλακό 
λάστιχο για την καλή επαφή με 
το πάτωμα. 

29. ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 5kgr 

ΡΟΛΟ 
Ενδεικτική τιμή 

14.26 € 
 

Λευκό δίφυλλο , ενισχυμένο , με 
διάτρηση , από λευκασμένο 
χημικό πολτό , με μεγάλη 
απορροφητικότητα στο νερό , 
λάδι και απορρυπαντικά , να 
μην αφήνει χνούδι ούτε να 
θρυμματίζεται σε μικρά 
κομμάτια και να είναι ανθεκτικό 
για πολλές χρήσεις. 

30. ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 

40ΤΜΧ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 40ΤΜΧ 
Ενδεικτική τιμή 

16,72 € 

Δίφυλλο , μαλακό και ανθεκτικό 
στη χρήση του. Κάθε ρολό 
150gr, 40-45m 

31. ΧΩΝΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 
ΜΕΓΑΛΟ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
Ενδεικτική τιμή 

9,1 € 
 
 

Κατασκευασμένο από πλαστικό 
μεγάλης αντοχής. 

32. ΨΕΚΑΣΤΗΡΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 
Ενδεικτική τιμή 

2,46 € 
 

Χωρητικότητας 2lιt και 
κατασκευασμένο από πλαστικό 
μεγάλης αντοχής με 
ρυθμιζόμενη αντλία ψεκασμού 
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ΟΜΑΔΑ Α2:  
Α/Α ΕΙΔΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
1. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 

ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ 
ΚΑΔΩΝ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4lt 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Ενδεικτική τιμή 

10 € 

Υγρό που απολυμαίνει και 
αρωματίζει τους κάδους 
καθαριότητας μετά τη 
συγκομιδή των σκουπιδιών 

 
 
 
 
ΟΜΑΔΑ Α3: 
Α/Α ΕΙΔΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 

ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5L 
Ενδεικτική τιμή 

40€ 

Υπερσυμπυκνωμένο υγρό 
καθαρισμού- απολύμανσης με 
σήμανση οικολογικού προϊόντος 
(Eco label). Επιθυμητή η 
πιστοποίηση ISO 14001 ή 9001 
Απολυμαντικό γενικής χρήσης 
για όλες τις επιφάνειες. Να είναι 
αποτελεσματικό σε ανάμειξη 2% 
και μικρότερη με νερό. Να 
καθαρίζει , να απολυμαίνει , να 
αρωματίζει τα είδη υγιεινής , 
κουζίνες  κ.λ.π.. Να έχει κατά το 
δυνατόν ευχάριστη και 
διακριτική οσμή. Η συσκευασία 
να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες 
χρήσεως και οδηγίες 
προφύλαξης. 

2. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΤΗΡΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50ΤΜΧ 
Ενδεικτική τιμή 

1,84 € 

Πλαστικά ποτηράκια μίας 
χρήσης, μικρά σε μέγεθος 
ούτως ώστε να χρησιμεύσουν 
για δοσομετρητές 

 
 
 
 
 
 
ΟΜΑΔΑ Α4: 
Α/Α ΕΙΔΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ        

1. ΠΟΝΤΙΚΟΦΑΡΜΑΚΟ 
(Ποντικοπαγίδα) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5kgr 
Ενδεικτική τιμή 

52 € 

Κύβοι ποντικοφάρμακου το 
οποίο μετά τη βρώση του δρα 
σταδιακά και δίνει χρόνο στο 
ποντίκι να ψοφήσει στη φωλιά 
του ενώ το ίδιο δε σαπίζει αλλά 
μουμιοποιείται 

2. ΣΙΔΕΡΟΣΚΟΥΠΑ 
ΚΗΠΟΥ ΑΠΛΗ ΜΕ 
ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΝΤΑΡΙ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
Ενδεικτική τιμή 

6,62 € 

Πλάτους εργασίας 30-35cm με 
20-22 δόντια και κοντάρι ύψους 
125cm  

3. ΣΙΔΕΡΟΣΚΟΥΠΑ 
ΚΗΠΟΥ ΜΕ 

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ 
ΚΟΝΤΑΡΙ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
Ενδεικτική τιμή 

18.20 € 

Σκούπα με ρυθμιζόμενο 
κοντάρι 80-124cm με 15 δόντια 
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4. ΤΑΥ ΓΙΑ  ΤΖΑΜΙΑ 
ΜΕΓΑΛΑ ΜΕ 

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ 
ΚΟΝΤΑΡΙ  

ΤΕΜΑΧΙΟ  
Ενδεικτική τιμή 

21,40 € 
 

Πλαστικής λαβής, αλουμινένιας 
ράγας, πλάτους 60cm και 
υψηλής ποιότητας λάστιχο για 
την πρόσφυση του στο τζάμι + 
κοντάρι πτυσσόμενο 3m 

5. ΤΑΥ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ 
ΜΙΚΡΑ ΜΕ 

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ 
ΚΟΝΤΑΡΙ 

ΤΕΜΑΧΙΟ  
Ενδεικτική τιμή 

9,63 € 
 

Πλαστικής λαβής, αλουμινένιας 
ράγας, πλάτους 35cm και 
υψηλής ποιότητας λάστιχο για 
την πρόσφυση του στο τζάμι + 
κοντάρι πτυσσόμενο 3m  

6. ΤΑΥ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ 
ΜΙΚΡΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 

ΤΕΜΑΧΙΟ  
Ενδεικτική τιμή 

6.49 € 
 

Πλαστικής λαβής, αλουμινένιας 
ράγας, πλάτους 35cm και 
υψηλής ποιότητας λάστιχο για 
την πρόσφυση του στο τζάμι + 
κοντάρι 1,25m 

7. ΦΑΡΑΣΙ 
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 

ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΠΛΑΤΟΥΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
Ενδεικτική τιμή 

15,37 € 
 

Φαράσι από καλής ποιότητας 
σκληρό πλαστικό, πλάτους 
συλλογής απορριμμάτων 45-
55cm με αλουμινένιο κοντάρι 
μήκους 75- 90 cm 
τοποθετημένο σε γωνία 90 
μοιρών. 

8. ΦΑΡΑΣΙ 
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
Ενδεικτική τιμή 

2,30 € 
 
 

Φαράσι από καλής ποιότητας 
πλαστικό, πλάτους συλλογής 
απορριμμάτων 30- 35cm  με 
μεταλλικό κοντάρι μήκους 75- 
90 cm τοποθετημένο σε γωνία 
90 μοιρών. 

 
 
 
ΟΜΑΔΑ Α5: 
Α/Α ΕΙΔΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
1. ΣΑΚΟΙ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
50Χ50 

ΣΑΚΟΣ 1000 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

(20ρολά)  

ΣΑΚΟΣ 
Ενδεικτική τιμή 

31,98 € 

Θερμοκολλημένες σωστά 
ώστε να επιτυγχάνεται η 
μέγιστη ισχύ και να 
αναγράφεται στην προσφορά 
ο αριθμός των σάκων ανά 
κιλό, των ρολών ανά σάκο  και 
των τεμαχίων ανά ρολό 
αναλογία που θα παραμένει 
σταθερή σε όλη τη διάρκεια 
της σύμβασης . 

2. ΣΑΚΟΙ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

60Χ80 
ΣΑΚΟΣ 250 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

(10ρολά)  

ΣΑΚΟΣ 
Ενδεικτική τιμή 

27,06 € 

Θερμοκολλημένες σωστά 
ώστε να επιτυγχάνεται η 
μέγιστη ισχύ και να 
αναγράφεται στην προσφορά 
ο αριθμός των σάκων ανά 
κιλό, των ρολών ανά σάκο  και 
των τεμαχίων ανά ρολό 
αναλογία που θα παραμένει 
σταθερή σε όλη τη διάρκεια 
της σύμβασης . 
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3. ΣΑΚΟΙ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

80Χ110 
ΣΑΚΟΣ 250 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

(10ρολά) 

ΣΑΚΟΣ 
Ενδεικτική τιμή 

51,66 € 

Θερμοκολλημένες σωστά 
ώστε να επιτυγχάνεται η 
μέγιστη ισχύ και να 
αναγράφεται στην προσφορά 
ο αριθμός των σάκων ανά 
κιλό, των ρολών ανά σάκο  και 
των τεμαχίων ανά ρολό 
αναλογία που θα παραμένει 
σταθερή σε όλη τη διάρκεια 
της σύμβασης . 

 
ΟΜΑΔΑ Α6: 
Α/Α ΕΙΔΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
1. ΣΑΚΟΙ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
80Χ110  

ΣΑΚΟΣ 100 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
Ενδεικτική τιμή 

55,35€ 

Εξαιρετικά ανθεκτικός σάκος 
για πολύ βαριά απορρίμματα 
και μπάζα. 

 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’  - Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου 
Ρεθύμνης»  

 
 

 ΕΙΔΗ  
1 Αλουμινόχαρτο επαγγελματικό κατάλληλο για τρόφιμα , συσκευασία 100 μ.  

 
2 Ανταλλακτική  σφουγγαρίστρα επαγγελματικού κουβά σφουγγαρίσματος , 400 γρ.  

 
3 Απιονισμένο νερό 4 κατάλληλο για ατμοσίδερα , συσκευασία  4 lt. 

 
4 Απλώστρα ρούχων από αλουμίνιο , με 2 πτερύγια, 20m,  

 
5 Αποφρακτικό σωληνώσεων να ξεβουλώνει τους σωλήνες και να καθαρίζει  

 
6 Αφαιρετικό αλάτων για πλυντήριο πιάτων  τύπου Calgonit  

 
7 Αφαιρετικό αλάτων πλυντηρίου ρούχων , να αφαιρεί τα άλατα από το εσωτερικό 

μέρος του πλυντηρίου, τις αντιστάσεις και τα μπεκ , συσκευασία 1 κ. 
8 Αφαιρετικό αλάτων τύπου Viakal , να διαλύει αμέσως άλατα , πουρί και τα 

υπολείμματα σαπουνιού.  Συσκευασία 750 ml . 
9 Βάση χαρτιού υγείας επιτοίχια απλή  

 
10 Γάντια γενικής χρήσης και για χρήση στην κουζίνα . Σε διάφορα μεγέθη  

 
11 Ειδικό αλάτι για πλυντήριο πιάτων , να αποτρέπει τα άλατα και να καθαρίζει τους 

σωλήνες , συσκευασία  2,5 κ. 
12 Κάδος απορριμμάτων ανοξείδωτος 26 λίτρων, με καπάκι και πετάλι, μεταλλικό 

χερούλι και  εσωτερικό πλαστικό κάδο  
13 Καθαριστικό χαλιών (τύπου καρπεξ) Καθαρίζει αποτελεσματικά χαλιά και μοκέτες . 

Εξαφανίζει δύσκολους λεκέδες χωρίς να αφήνει δυσοσμία. Συσκευασία 500 ml 
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14 Καλαθάκια απορριμμάτων απλά , ανοιχτά 
 

15 Κατσαριδοκτόνο να περιλαμβάνει οδηγίες ασφαλείας και χρήσης και να είναι κατά 
προτίμηση οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο , να διατίθεται σε εύχρηστη 
και ασφαλή συσκευασία , συσκευασία 300 ml  

16 Κοντάρι αλουμινίου μήκους 1,20 μ. μεταλλικό με πλαστική επίστρωση  
 

17 Κουβάς σφουγγαρίσματος επαγγελματικός , με καρότσι και μηχανισμό  , μονό, με 
βάση πλαστική και αποσπώμενο κάδο 25 lt. Με πρέσσα για στύψιμο . Μεταλλικό 
πλαίσιο για διευκόλυνση μετακίνησης του καροτσιού  

18 Κουβάς σφουγγαρίσματος με στίφτη και χερούλι , χωρητικότητας 15 λίτρων  
 

19 Κούμπωμα σφουγγαρίσματος- στίφτης για κουβά  
 

20 Κουταλάκια πλαστικά  μιας χρήσης , λευκά , καλής ποιότητας , συσκ. 10 τεμ 
 

21 Λαδόκολλα , χαρτί αντικολλητικό ψησίματος , σε φύλλα ,συσκευασία 15 μ. 
 

22 Λάστιχο ποτίσματος 50μ , διαμέτρου 13 mm  
 

23 Λευκαντικό ρούχων τύπου Εύρυκα , ενισχυτικό για το πλυντήριο ρούχων , να 
αφαιρεί τους λεκέδες  χωρίς να φθείρει τα ρούχα , συσκευασία 1 κ. 

24 Μαγειρικό ξινό σε σκόνη , συσκευασία 500γρ 
 

25 Μαλακτικό ρούχων συμπυκνωμένο  . Να μαλακώνει και αρωματίζει τα ρούχα. Να 
βοηθά στο εύκολο σιδέρωμα , συσκευασία 5 lt 

26 Μεμβράνη κατάλληλη για τρόφιμα     , διαστάσεων 30*300  
 

27 Μπαταρίες αλκαλικές ΑΑ και ΑΑΑ , συσκ. 4 τεμ. 
 

28 Μωρομάντηλα  για απαλό καθαρισμό της βρεφικής επιδερμίδας .Υποαλλεργικά , 
χωρίς οινόπνευμα , με ουδέτερο ph για το δέρμα. Συσκευασία περίπου 70 τεμ.  

29 Πανάκια μικροϊνες τζαμιών , για κάθε χρήση , διαστάσεων 40*40 εκ. . Υψηλή 
απορροφητικότητα και γρήγορο στέγνωμα , χωρίς να αφήνει χνούδι . Συσκευασία 
2 τεμ 

30 Πάνες παιδικές τύπου Nannys, απορροφητικές ,  με απαλή υφή που δεν ερεθίζει 
το δέρμα μωρού. Συσκευασία 50 τεμ. για βάρος 12-24 κ.  

31 Πάνες παιδικές τύπου Nannys, απορροφητικές ,  με απαλή υφή που δεν ερεθίζει 
το δέρμα μωρού. Συσκευασία 50 τεμ. για βάρος 8-18 κ. 

32 Παπί για τουαλέτες , συμπυκνωμένο καθαριστικό για τη λεκάνη της τουαλέτας 
χωρίς χλωρίνη που αφαιρεί λεκέδες και άλατα. Συσκευασία 750 ml 

33 Πιγκάλ με κουβαδάκι – βάση  
 

34 Πρέσσα πλαστική επαγγελματικού κουβά σφουγγαρίσματος.  Με χερούλι από 
αλουμίνιο για εύκολο στύψιμο της σφουγγαρίστρας 

35 Σακούλες απορριμμάτων χύμα , πλαστικές από ενισχυμένο πλαστικό για 
μεγαλύτερη αντοχή , χύμα,  διάστ. 50-50 εκ. 

36 Σακούλες απορριμμάτων χύμα , πλαστικές από ενισχυμένο πλαστικό για 
μεγαλύτερη αντοχή , χύμα διάστ. 60*80 εκ. 
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37 Σακούλες τροφίμων , κατάλληλες για αποθήκευση τροφίμων , Νο 2 , συσκευασία 
50 τεμ.  
 

38 Σκόνη καθαρισμού για μπάνια , να αφαιρεί τους δύσκολους λεκέδες . Συσκ. 500 
γρ. 
 

39 Σκόνη πλυντηρίου ρούχων , με ένζυμα και οξυγόνο για άριστη καθαριότητα , 
συσκευασία  72 μεζούρων 

40 Σκόνη πλυντηρίου ρούχων , για πλύσιμο ρούχων με ένζυμα και οξυγόνο για 
άριστη καθαριότητα , συσκευασία  15 κ 

41 Σκούπα εξωτερικού χώρου , υψηλής ποιότητας πλαστική και πυκνή τρίχα. Ιδανική 
για τον καθαρισμό εξωτερικών χώρων ( λεπτή σχεδίαση για να εισχωρεί σε 
δύσκολα σημεία). 

42 Σκούπες τύπου super No100 ,  με πυκνή και ανθεκτική βούρτσα 
 

43 Σπογγοπετσέτα  απορροφητική να μην αφήνει χνούδι , Νο 3 
 

44 Σπογγοπετσέτα ρολό 14 μ.   απορροφητική , για καθαρισμό επιφανειών , να μην 
αφήνει χνούδι 

45 Συρματάκι για ανοξείδωτα , μεταλλικός σπόγγος για καθαρισμό δύσκολων 
λεκέδων από καμμένα λίπη στα σκεύη μαγειρείου.  

46 Σφουγγαράκι κουζίνας με συρματάκι , κίτρινο υψηλής ποιότητας δύο όψεων , με 
μια επιφάνεια  λεία αφρώδους υλικού για απορρόφηση υγρών και τρίψιμο 
ευαίσθητων επιφανειών και την άλλη με ναϋλον λειαντικό χαλαζία .  

47 Σφουγγαρίστρα γίγας  , περίπου τύπου wettex , με αντοχή στα αλκαλικά και όξινα 
καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια κατά την χρήση , με μεγάλη 
απορροφητικότητα. Θα πρέπει να εφαρμόζει απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι 
που θα επιλεγεί 

48 Υγρό γενικού καθαρισμού ,κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες . Να μην χρειάζεται 
ξέβγαλμα . Συσκευασία  4 lt 

49 Υγρό για πλύσιμο  πιάτων στο χέρι . Ιδανικό για όλες τις απαιτήσεις του 
πλυσίματος των πιάτων . Να αφαιρεί αποτελεσματικά τα υπολείμματα από λίπη , 
καφέ , τσάι κλπ , να είναι συμπυκνωμένο . Συσκευασία  4 lt 

50 Υγρό λαμπρυντικό πλυντηρίου πιάτων , στεγνωτικό συντηρητικό , γυαλιστικό υγρό 
για πλυντήριο πιάτων , συσκευασία 4 lt 

51 Υγρό πλυντηρίου πιάτων , απορρυπαντικό σε συσκευασία   4 lt  
 

52 Υγρό πράσινο σαπούνι τύπου Glory για καθαρισμό και περιποίηση ξύλινων 
πατωμάτων , συσκευασία 750 ml 

53 Υγρό σαπούνι χεριών , με ισορροπημένο ph , χωρίς φορμαλδεύδη , συσκευασία 4 
lt  
 

54 Υγρό σαπούνι χεριών –αντισηπτικό ,, για τα χέρια , με αντιβακτηριδιακή δράση , 
συσκευασία 4 lt 
 

55 Υγρό τζαμιών , για τζάμια και παρόμοιες επιφάνειες . Ειδική σύνθεση για να βοηθά 
τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το πέρασμα. Συσκευασία 4 lt  

56 Υδροχλωρικό οξύ ,  κατάλληλο για καθαρισμό αλάτων και πουρί για λεκάνες wc 
κλπ . Να έχει έγκριση από το γενικό χημείο του κράτους και να είναι σύμφωνο με 
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τις οδηγίες της Ε.Ε. 
57 Φαράσι με λάστιχο , απλό  

 
58 Φίλτρο , για παρασκευή καφέ φίλτρου , έως 4 φλιτζάνια , συσκ.40 τεμ. 

 
59 Χαρτί κουζίνας σε ρολό , λευκό , δίφυλλο ενισχυμένο , με διάτρηση , από 

λευκασμένο χημικό πολτό , με μεγάλη απορροφητικότητα που δεν αφήνει χνούδι 
και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις. Συσκευασία 1 κ. 

60 Χαρτί υγείας τύπου Vestel , συσκευασία 40 τεμ. 
 

61 Χαρτοπετσέτες   διαστάσεων 33*33 εκ. συσκευασία 100 τεμ 
 

62 Χλώριο απλό με λεμόνι , απολυμαντικό γενικής χρήσης , για όλες τις επιφάνειες , 
να καθαρίζει και να απολυμαίνει  , συσκευασία  4 κ 

63 Χλωρίνη τύπου klinex ,για την γενική καθαριότητα και απολύμανση , 
λεπτόρρευστη . Συσκευασία 2 lt 

64 Χλώριο παχύρευστο  - διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου παχύρευστο , κατάλληλο 
για γενικό καθαρισμό , απολύμανση και λεύκανση , συσκευασία 1250 ml , 

65 Ψεκαστηράκια απλά , πλαστικό με αντλία . Χωρητικότητας 1 lt 
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                                                              ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ                                        ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΔΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ                              ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ             ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ 
& AΠΟΘΗΚΗΣ                                         ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ                     
ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ              ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ                                                  
                                                                   ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ      

                                                            για το Ν.Π.Δ.Δ. 
                                                              «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ 

                                                               ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 
                                                              ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» 

 
                                    

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο   
  Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και 
καθαριότητας, καθαριότητας και ευπρεπισμού καθώς και σάκων απορριμμάτων  για 
το Δήμο Ρεθύμνης  καθώς και ειδών καθαριότητας για το ΝΠ.Δ.Δ. «Κοινωνική 
Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης». 
.  
 
ΑΡΘΡΟ 2ο   
Ισχύουσες διατάξεις 
      Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονταιI:  
Aπό τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. (Υπουργική 
Απόφαση 11389/93 ΦΕΚ 185/23-3-1993 τ. Β) και του Ν.2286/95. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο  
Tρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 
      Τα στοιχεία της σύμβασης που προσαρτώνται σ’ αυτή,είναι τα ακόλουθα: 
 

1. Η διακήρυξη.  
2. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός -  τεχνική περιγραφή. 
3. Η συγγραφή υποχρεώσεων.  
4. Η οικονομική προσφορά του προμηθευτή. 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο  
       Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει τις παρακάτω εγγυητικές επιστολές. 
  1.   Συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
          Θα πρέπει να έχει ύψος 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας  από την 
υπηρεσία δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%,  (κατόπιν 
στρογγυλοποίησης) του συνόλου  των ειδών ανά ομάδα εκτός από την ομάδα Α4 
όπου  η εγγυητική επιστολή κατατίθεται ανά είδος (αν πρόκειται για την κατηγορία 
Α’ – Δήμος Ρεθύμνης) ή ανά κατηγορία (αν πρόκειται για την κατηγορία Β’ – 
Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης»)  για τα 
οποία υποβάλλεται προσφορά.Bεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου 
γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισμένης Τράπεζας, που θα έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα και θα 
ισχύει τουλάχιστον για δύο μήνες  μετά την ημερομηνία του διαγωνισμού. Κατά τα 
λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Επιστρέφεται στον 
προμηθευτή εντός (5) πέντε ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.  
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  2.   Καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
            Θα πρέπει να έχει ύψος 10% της συνολικής συμβατικής αξίας  
(συμφωνητικό), χωρίς τον Φ.Π.Α.  υπέρ του Δήμου Ρεθύμνης, αν πρόκειται για τα 
είδη της Κατηγορίας Α ή υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική 
Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», αν πρόκειται για τα είδη της Κατηγορίας Β’,  με τον 
οποίο θα υπογράψει τη σύμβαση το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% 
της συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. κατ’ αντιστοιχία με την Ομάδα (αν 
πρόκειται για τις ομάδες Α1, Α2, Α3, Α5, Α6) και/ή το είδος (αν πρόκειται για τα 
είδη της Ομάδας Α4) της κατηγορίας Α’ (Δήμος Ρεθύμνης) και/ή την κατηγορία, αν 
πρόκειται για την κατηγορία  Β’ «Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία 
Δήμου Ρεθύμνης» στην(στις) οποία (ες) κηρύχθηκε ανάδοχος . Ο χρόνος ισχύος 
της ορίζεται μέχρι 31/12/2014  με τη λήξη του οποίου επιστρέφεται στον 
προμηθευτή, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των 
προμηθευόμενων ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων 
από τους δύο συμβαλλόμενους. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο 
      Ο (Οι) προμηθευτής (ές) , στον(ους) οποίο(ους)  κατακυρώθηκε η προμήθεια  
λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας, καθαριότητας και ευπρεπισμού καθώς και 
σάκων απορριμμάτων  για το Δήμο Ρεθύμνης  καθώς και ειδών καθαριότητας για 
το ΝΠ.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» 
υποχρεούται να υπογράψει σύμβαση με το Δήμο Ρεθύμνης και/ή το Ν.Π.Δ.Δ. 
«Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» προσκομίζοντας και 
την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Εάν δεν προσέλθει να 
υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου 
ύστερα από γνωμοδότηση και του επιβάλλονται αθροιστικά οι κυρώσεις που 
ορίζονται στον  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο  
  Τα προς προμήθεια είδη, θα πρέπει να είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας 
ειδάλλως θα πρέπει να αντικατασταθούν με άλλα που να πληρούν τα ανωτέρω. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 34 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο  
     Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του υλικού, ορίζεται μέχρι τη λήξη της 
σύμβασης και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Σε 
περίπτωση παράδοσης ή αντικατάστασης των εν λόγω ειδών μετά τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου, επιβάλλονται στον προμηθευτή πρόστιμο και κυρώσεις κατά 
τα άρθρα 33 και 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο  
     Η τιμή μονάδος της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη 
διάρκεια της προμήθειας και δεν θα υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για 
οποιοδήποτε λόγο. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η μεταφορά των 
προμηθευόμενων ειδών  στην αποθήκη της Οικονομικής υπηρεσίας στο Άδελε 
Ρεθύμνης , αν πρόκειται για τα είδη της κατηγορίας  Α’ ή  όπου αλλού υποδειχτεί 
από τον υπεύθυνο του Νομικού Προσώπου, αν πρόκειται για τα είδη της 
κατηγορίας Β’ . 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο  
     Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους προβλεπόμενους φόρους, στα τέλη και 
στις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ 
βαρύνει το Δήμο Ρεθύμνης και το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική 
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Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», ενώ  και τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης 
βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο 
    Η πληρωμή της αξίας των λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας, 
καθαριότητας και ευπρεπισμού καθώς και σάκων απορριμμάτων  που προορίζονται 
για το Δήμο Ρεθύμνης  καθώς και ειδών καθαριότητας που προορίζονται  για το 
ΝΠ.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης»  θα γίνει με 
την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική παραλαβή τους 
από την επιτροπή παραλαβής του Δήμου Ρεθύμνης και/ ή του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική 
Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» , και έκδοσης του ανάλογου 
τιμολογίου .  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ (ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ) 
 

   ΟΜΑΔΑ Α1   

 ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ 

1 Αντισηπτικά χεριών (συσκευασία 5 κιλά) 55  

2 Αποσμητικό χώρου τεμάχιο 330ml 4  

3 Γάντια μίας χρήσης (κουτί 100 τεμ) 10  

4 γάντια πλαστικά (ζεύγη) 10  

5 Εντομοκτόνα (για ιπτάμενα έντομα 300ml) 150  

6 Καλαθάκια τουαλέτας μικρά (τεμάχιο) 18  

7 Καρότσι σφουγγαρίσματος (με δύο κάδους) 2  

8 Κοντάρια (τεμάχιο) 46  

9 Κουβάδες σφουγγαρίστρας (τεμάχιο) 16  

10 Μεμβράνη για κτηνιατρείο (45x 250 μέτρα)  1  

11 Μοπ κομπλέ (παρκετέζα) 8  

12 Μοπ ανταλλακτικά  8  

13 Πανάκια καθαριότητας (ρολά) 11  

14 
Πανάκια καθαρισμού (υγρά) για κτηνιατρείο (πακέτο 15 
μαντηλιών)  40  

15 Πανάκια ξεσκονίσματος (συσκευασία των 5 τμχ) 2  

16 Πιγκάλ (τεμάχιο) 26  

17 Σκούπα απλή 45  

18 
Σκούπες με χοντρή τρίχα και κοντάρι (σκληρό πλαστικό, πλάτους 
30x8 cm) 25  

19 Στυπτήρια (ανταλλακτικό κουβά σβουγγαρίσματος) τεμάχιο 1  

20 Σφουγγαράκια (σετ 6 τεμαχίων) 48  

21 Σφουγγαρίστρες (τεμάχιο) 18  

22 Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές (τεμάχιο) 26  

23 Υγρό γενικής χρήσης ( συσκευασία 4 λίτρα) 169  

24 Υγρό για τζάμια (συσκευασία 4 λίτρα)  100  

25 Υγρό σαπούνι για πιάτα (συσκευασία 4 λίτρα) 50  

26 Υγρό σαπούνι χεριών (συσκευασία 4 λίτρα)  134  

27 Υδροχλωρικό οξύ (φιάλη 400- 500 ml) 227  

28 Φαράσια (τεμάχιο) 7  
29 Χαρτί κουζίνας βιομηχανικό (5 kgr) 129  

30 Χαρτί υγείας (συσκευασία 40 τεμαχίων)(150gr,40-45m,) 380  

31 Χωνιά (τεμάχιο)  8  

32 Ψεκαστηράκια  5  

  ΣΥΝΟΛΟ  

 

 
 
 
 ΦΠΑ 23%  
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ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΑΔΑΣ 
Α1  

 ΟΜΑΔΑ Α2   

 ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ 

1 Απορρυπαντικό απόσμησης κάδων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4kgr 40  

  
 
ΣΥΝΟΛΟ  

  ΦΠΑ 23%  

  

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΑΔΑΣ 
Α2  

    

 ΟΜΑΔΑ Α3   

 ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ 

1 
Υγρό καθαρισμού και απολύμανσης ειδών υγιεινής ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
5kgr 23  

2 Πλαστικά ποτηράκια μίας χρήσης 5  

   ΣΥΝΟΛΟ  
  ΦΠΑ 23%  

  

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΑΔΑΣ 
Α3  

 ΟΜΑΔΑ Α4   

 ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ 

1 Ποντικοφάρμακο (ποντικοπαγίδα σε κύβους) συσκευασία 5kgr 1  

  ΦΠΑ 23%  

  ΣΥΝΟΛΟ  

2 
Σκούπα σιδερόσκουπα με ξύλινο κοντάρι ύψους 1,25 cm(για 
φύλλα) 10  

  ΦΠΑ 23%  

  ΣΥΝΟΛΟ  

3 Σκούπα σιδερόσκουπα με τηλεσκοπικό κοντάρι 10  

  ΦΠΑ 23%  

  ΣΥΝΟΛΟ  

4 Ταυ 60cm για τζάμια με κοντάρι πτυσσόμενο 3m 5  

  ΦΠΑ 23%  

  ΣΥΝΟΛΟ  

5 Ταυ 35cm για τζάμια με κοντάρι πτυσσόμενο 3m 5  

  ΦΠΑ 23%  

  ΣΥΝΟΛΟ  

6 Ταυ 35cm για τζάμια με κοντάρι 1,25 μεταλλικό  20  

  ΦΠΑ 23%  

  ΣΥΝΟΛΟ  

7 Φαράσια μεγάλα σε πλάτος (45-55cm) με αλουμινένιο κοντάρι 36  
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(τεμάχιο) 

  ΦΠΑ 23%  

  ΣΥΝΟΛΟ  

8 
Φαράσια ορθοπεδικά πλάτους 30-35cm με μεταλικό κοντάρι 
(τεμάχιο) 22  

  ΦΠΑ 23%  

  ΣΥΝΟΛΟ  

 ΟΜΑΔΑ Α5   

 ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ 

1 
Σάκοι απορριμμάτων 50x50 σάκος ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000τμχ (20 
ρολά) 44  

2 Σάκοι απορριμμάτων 60x80 σάκος ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250τμχ (10 ρολά) 48  

3 
Σάκοι απορριμμάτων 80x110 σάκος ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250 τμχ  (10 
ρολά) 99  

  ΣΥΝΟΛΟ  
  ΦΠΑ 23%  

  

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΑΔΑΣ 
Α5  

    

 ΟΜΑΔΑ Α6   

 ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ 

1 Σἀκοι απορριμμάτων (πολύ ανθεκτικοί) κιβώτιο 3  

 ΣΥΝΟΛΟ Α6 ΣΥΝΟΛΟ  
  ΦΠΑ 23%  

  

 ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΑΔΑΣ 
Α6   
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ ( Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου 
Ρεθύμνης») 

 
 
Α/Α Είδη  

 

ή 
Π

οσ
ότ

η
τα

 

Π
ρο

σφ
ερ

όμ
εν

η 
τι

μή
 

1. Αλουμινόχαρτο επαγγελματικό 25  
2.. Ανταλ/κό σφουγγαρ. Επαγγ. Κουβά 400 γρ 01  
3. Απιονισμένο  νερό 4 lt. 13  
4. Απλώστρα ρούχων  01  
 5. Αποφρακτικό σωληνώσεων 05  
6 Αφαιρετικό αλάτων  πλυντηρίου πιάτων τύπου 

Calgonit 14  
7. Αφαιρετικό αλάτων πλυντηρίου ρούχων 1κ. 

σκόνη  24  
8. Αφαιρετικό αλάτων τύπου Viakal 750 26  
 9. Βάση  χαρτιού υγείας 05  
10 Γάντια γενικής χρήσης 86  
11. Ειδικό αλάτι για πλυντήριο πιάτων 2,5 κ 10  
12 Κάδος απορριμμάτων ανοξείδωτος μεγάλος 02  
13 Καθαριστικό χαλιών (τύπου καρπέ) 05  
14 Καλαθάκια απορριμμάτων απλά 05  
15 Κατσαριδοκτόνο 300 ml 15  
16 Κοντάρι αλουμινίου 1,25 43  
17 Κουβάς σφουγγαρισμ.με καρότσι & μηχανισμό 01  
18 Κουβάς σφουγγαρίσματος με στίφτη 12  
19 Κούμπωμα σφουγγαρίσματος 05  
20. Κουταλάκια πλαστικά 10 τεμ. 100  
21 Λαδόκολλα 15μ 41  
22 Λάστιχο ποτίσματος 50μ 02  
23 Λευκαντικό ρούχων τύπου Εύρυκα , 1 κ. 33  
24 Μαγειρικό ξινό 500γρ 58  
25 Μαλακτικό ρούχων 4 lt 24  
26 Μεμβράνη τροφίμων  300*30  39  
27. Μπαταρίες αλκαλικές ΑΑ και ΑΑΑ 29  
28 Μωρομάντηλα 10  
29 Πανάκια μικροϊνες τζαμιών 35  
30 Πάνες παιδικές 12-24κ 45  
31 Πάνες παιδικές 8-18κ. 40  
32 Παπί για τουαλέτες 30  
33 Πιγκάλ με κουβαδάκι 10  
34 Πρέσα πλαστική επαγγελματικού κουβα 

σφουγγαρίσματος 02  
35 Σακούλες απορριμμάτων χύμα διάστ. 50-50 75  
36 Σακούλες απορριμμάτων χύμα διάστ. 60*80 205  
37 Σακούλες τροφίμων Νο 2 , συσκ.50 τεμαχίων 37  
38 Σκόνη καθαρισμού για μπάνια 18  
39 Σκόνη πλυντηρίου ρούχων , 72 μεζούρες 03  
40 Σκόνη πλυντηρίου ρούχων ,συσκ. 15 κ 07  
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
 
 
 
 

ΓΙΩΡΓΗΣ Χ.ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 
 
 

41 Σκούπα εξωτερικού χώρου μαύρη τρίχα 01  
42 Σκούπες τύπου super No100 29  
43 Σπογγοπετσέτα Νο 3 10  
44 Σπογγοπετσέτα ρολό 14 μ. 25  
45 Συρματάκι για ανοξείδωτα 65  
46 Σφουγγαράκι κουζίνας με σηματάκι 159  
47 Σφουγγαρίστρα γίγας 71  
48 Υγρό γενικού καθαρισμού 4lt 82  
49 Υγρό για πλύσιμο  πιάτων στο χέρι 4 lt 45  
50 Υγρό λαμπρυντικό πλυντηρίου πιάτων 4 lt 33  
51 Υγρό πλυντηρίου πιάτων 4lt  69  
52 Υγρό πράσινο σαπούνι τύπου Glory 85  
53 Υγρό σαπούνι χεριών 4 lt  38  
54 Υγρό σαπούνι χεριών -Αντισηπτικό 07  
55 Υγρό τζαμιών 5 lt 36  
56 Υδροχλωρικό οξύ  14  
57 Φαράσι  20  
58 Φίλτρο καφέ 1*4 , 40τεμ 20  
59 Χαρτί κουζίνας 1 κ. 405  
60 Χαρτί υγείας τύπου Vestel 40 τεμ. 82  
61 Χαρτοπετσέτες 100 τεμ 514  
62 Χλώριο απλό με λεμόνι , συσκ. 4 κιλών 37  
63 Χλωρίνη τύπου klinex 2λιτρα 03  
64 Χλώριο παχύρευστο 4lt 127  
65 Ψεκαστηράκια απλά 10  
 Σύνολο  
 Φ.Π.Α.  
 Γενικό Σύνολο   
   

    
    


