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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                              Άρτα    06-03-2014     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ                                           Αρ.Πρωτ.:  οικ. 1126  
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                    
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
Ταχ. ∆/νση       : Πλ.Εθν.Αντίστασης 
Ταχ.Κώδικας  :  47100 
FAX                 :  26810-75855 
Πληροφορίες  :  Α.ΚΙΤΣΙΟΥ 
Τηλέφωνο       :  26813- 61033 
 
                                                                            
ΘΕΜΑ: «  Επαναδιακήρυξη διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού και σύνταξη όρων  
                 διακήρυξης  για την προµήθεια ειδών καθαριότητας του έτους  2014 για τις 
                 ανάγκες της  Π.Ε. Άρτας». 

 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 
 Έχοντας υπόψη : 

1/  Τις διατάξεις των Ν. 2286 & 2362/95, περί «προµηθειών του ∆ηµοσίου τοµέα και Ν.Π.∆.∆.» 

2/ Το Π.∆. 118/07 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α’/10-07-2007). 

3/ Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 – Πρόγραµµα  Καλλικράτης «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-

σης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α’/07-06-2010). 

4/ Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε 

την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

5/ Την υπ΄αριθµ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, 

περί αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δηµο-

σίων συµβάσεων, που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 

6/ Το Π.∆. 140/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Ηπείρου» (Φ.Ε.Κ. 233/Α΄/27-12-2010). 

7/ Την ανάγκη προµήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 

Ενότητας Άρτας. 

8/ Τις αριθµ.οικ407/38/7-1-2011 και 6061/205/8-2-2011 αποφάσεις της Περιφέρειας Ηπείρου, περί 

ορισµού Αρµοδιοτήτων Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Ηπείρου. 

9/ Την υπ’ αριθµ. 11/67/30-10-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την ο-

ποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2014. 

10/ Την αριθµ.37/1678/20-12-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 
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11/ Την αριθµ. 221/οικ.238/17-01-2014 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και καταχωρήθηκε µε α/α 

78 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Πληρωµών της Υπηρεσίας ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου Ν. Άρτας . 

12/Το γεγονός ότι  ο αριθµ. οικ.369/28-02-2014 διαγωνισµός καθαριότητας  για την ανάδειξη προµη-

θευτή για το  έτος 2014, για τις ανάγκες της Π.Ε.Άρτας, απέβη άγονος   σε συνδυασµό µε την αριθµ. 

6/231/27-02-2014 απόφαση της Οικ. Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου αναφορικά µε την επανα-

προκήρυξη  του διαγωνισµού. 

 

 

ΕΠΑΝΑΠ Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

 

                                                     
 
 Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαµηλότερη τιµή, για την προµήθεια  ειδών καθαριότητας, προς κάλυψη των αναγκών έτους 
2014 των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

 
1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ο συνολικός προϋπολογισµός του διαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων επτα-
κοσίων τριάντα τριών Ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών € (6.733,39) µε ΦΠΑ και θα καλυφ-
θεί από τον τακτικό προϋπολογισµό της Π.Ε. Άρτας (ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 072 ΚΑΕ 1231). 

 
2. ΕΙ∆Η ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
Το αντικείµενο της παρούσας διακήρυξης αφορά την προµήθεια ειδών καθαριότητας, για την 

κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Άρτας.  
Τα ζητούµενα είδη αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ- ΠΙΝΑΚΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟ-

ΤΗΤΑΣ της παρούσας διακήρυξης. 
Οι προµηθευτές υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ. 

3. ΚΑΤΑΘΕΣΗ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού 

Π.Ε. Άρτας στη Πλατεία Εθνικής Αντίστασης ΤΚ 47 100 στις 21- 03- 2014 ηµέρα Παρασκευή               
και ώρα  10 :00 έως   11 :00. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
2. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια (Π.Ε.. Άρτας – 

∆/νση ∆/κου – Οικ/κού /Τµήµα Προµηθειών) 
3. Ο αριθµός της διακήρυξης.  
4. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
5. Τα στοιχεία του αποστολέα.  
∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν οι ασχολούµενοι µε την εµπορία ειδών καθα-

ριότητας. Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµών, 
παρουσία αν το επιθυµούν και των ενδιαφεροµένων, αµέσως µετά τη λήξη του χρόνου κατάθε-
σης των προσφορών. 

     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Εντός του κυρίως φακέλου της κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνονται δύο υποφά-
κελοι  σφραγισµένοι  µε τις ενδείξεις: 

1. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Α.  Υπεύθυνη ∆ήλωση του Νόµιµου Εκπροσώπου, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του 
     Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία θα 
     δηλώνεται ρητά ότι: 
     α)δεν έχει αποκλειστεί από άλλους διαγω- νισµούς του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆., δεν έχει 
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     υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα, κατά την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότη- 
     τας, και γενικά η επιχείρησή του δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας 
     και είναι συνεπής στην εκπλήρωση , τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των 
     υποχρεώσεών της, εν γένει προς τον ∆ηµόσιο τοµέα 
     β)η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, της οποίας 
     έλαβε γνώση και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα  
     γ)η προσφορά ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες, από την επόµενη της ηµεροµηνίας διε- 
     νέργειας του διαγωνισµού και  
      δ)δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις, κατά την παροχή πληροφοριών, που ζη- 
      τούνται από την υπηρεσία   
       
                   
Β.  Πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και 
     το επάγγελµά τους. 
 
     Ότι  δεν  αναγράφεται  στην  παρούσα διακήρυξη ρυθµίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
      Π.∆. 118/07 ( Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου και Ν.Π.∆.∆.)    

  
2.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Στον συγκεκριµένο φάκελο τοποθετείται η οικονοµική προσφορά υπόδειγµα της οποίας  
υπάρχει στην διακήρυξη.  Η οικονοµική προσφορά πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά  
συνηµµένο  το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ- ΠΙΝΑΚΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ συµπληρωµένο ευκρι-

νώς. Εάν δεν είναι συµπληρωµένες όλες οι  τιµές των προϊόντων του αντίστοιχου ΠΙ-
ΝΑΚΑ  που επισυνάπτεται  στην οικονοµική προσφορά ο ενδιαφερόµενος αποκλείε-
ται. 
Η προσφορά θα δοθεί για το σύνολο των ειδών του πίνακα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ επί ποινή 

απορρίψεως. 

Η προσφερόµενη τιµή δίδεται σε ευρώ, περιλαµβάνει τις νόµιµες κρατήσεις που βα-
ρύνουν τον προµηθευτή, οι οποίες υπολογίζονται επί της τιµής προσφοράς πριν συ-
µπεριληφθεί σ’ αυτή ο Φ.Π.Α.  

Αναλυτικά οι κρατήσεις είναι : 

- Υπέρ ΜΤΠΥ 3%. 

- Χαρτόσηµο 2% επί του ΜΤΠΥ. 

- Ο.Γ.Α χαρτοσήµου 20% επί του χαρτοσήµου του ΜΤΠΥ.  

- Φόρος 4% επί της αξίας και µετά την αφαίρεση των κρατήσεων.  

   -Κράτηση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆.Σ. 0,10%) 

    -Τέλος χαρτοσήµου 3% επί της κράτησης Ε.Α.Α.∆.Σ 

          -Εισφορά  20% υπέρ Ο.Γ.Α. επί του Τέλους χαρτοσήµου Ε.Α.Α.∆.Σ. 

Επισηµαίνεται ότι εφόσον η προσφερόµενη τιµή δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφορά 
θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Για την σύγκριση των τιµών λαµβάνεται υπόψη η τιµή µε κρατήσεις χωρίς  ΦΠΑ. 

 

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Η Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφρά-

γισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη, εκτός και αν 
από την επιτροπή δοθεί προς τούτο παράταση. 
Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 
Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι, µονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα  
 
τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Στην περί- περίπτωση που θα υποβληθούν προσφορές µε 
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αντίστοιχα των ζητούµενων είδη κρίνονται και αξιολογούνται από την επιτροπή. 
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν µετά την ολοκλήρωση της αξι-

ολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής ,και την έγκριση από την Οικονοµική  Επιτροπή  
Περιφέρειας Ηπείρου σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν 
µέρος στον διαγωνισµό µε σχετική ανακοίνωση ή θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά. 

 Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, κα-
τά την αξιολόγηση δικαιολογητικών συµµετοχής, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, 
µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού. 

 Η οικονοµική αξιολόγηση και κατακύρωση των προς προµήθεια ειδών θα γίνει, µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή στο σύνολο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ. 

 
 
5. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 
Ενστάσεις  υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται από το  
άρθρο 15 του Π.∆. 118/2007 για το παραδεκτό της άσκησης της ένστασης προσκοµίζεται  
παράβολο κατάθεσης υπέρ του δηµοσίου χιλίων ευρώ (1.000,00€). 

 
 

6. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει στον προµηθευτή που θα δώσει την χαµηλότερη 

τιµή συνολικά για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ όπως περιγράφονται στο ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ-
ΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Εάν δεν είναι συµπληρωµένες όλες οι τιµές των προϊόντων του αντί-
στοιχου ΠΙΝΑΚΑ  που επισυνάπτεται  στην οικονοµική προσφορά ο ενδιαφερόµενος 
αποκλείεται. .  
Η κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού γίνεται µε σχετική απόφαση της Οικο-

νοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, κατόπιν εισηγήσεως της επιτροπής διεξαγωγής του 
διαγωνισµού. 
Για την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, θα λαµβάνεται υπόψη και η προ-

ηγούµενη συµβατική συµπεριφορά κάθε προµηθευτή. 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, για µέ-

ρος της υπό προµήθεια ποσότητας, όχι όµως λιγότερο του 50%. Επίσης, η Υπηρεσία διατηρεί 
το δικαίωµα κατακύρωσης µεγαλύτερης  ποσότητας από την προσφερόµενη, ή αύξηση της 
προκηρυχθείσας ποσότητας κατά την διάρκεια του έτους, εάν υπηρεσιακές ανάγκες το επιβά-
λουν, µέχρι ποσοστού 20%, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Κανονισµού Προµηθειών ∆ηµοσίου. 

Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώνεται η προµήθεια, είναι υποχρεωµένος µέσα σε τρεις 
εργάσιµες µέρες από την διενέργεια του διαγωνισµού να προσέλθει για να υπογράψει τη σύµ-
βαση. 

 

7. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
 
Μετά την κατακύρωση του διαγωνισµού η παράδοση των ειδών θα γίνεται τµηµατικά και ανά-

λογα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών µε µέριµνα και ευθύνη του προµηθευτή σε χώρους που θα 
του υποδειχθούν από την υπηρεσία,  καθ’ όλη την διάρκεια του έτους 2014, δυνάµενου του 
χρόνου να παραταθεί για δίµηνο χρονικό διάστηµα, µονοµερώς από την  Π.Ε. Άρτας. 
Ο προµηθευτής υποχρεούται να χορηγεί αµέσως τα είδη και τις ποσότητες που θα παραγγέλ-

νονται κάθε φορά. Ο χρόνος αυτός δεν θα είναι πέραν των δύο ηµερών από την παραγγελία. Ο 
προµηθευτής σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση της παραγγελίας εκτός 
εάν προσκοµίσει βεβαίωση της Υπηρεσίας Εµπορίου περί έλλειψης του είδους στο ελεύθερο 
εµπόριο. 

 

 

8. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
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Η πληρωµή της αξίας των υλικών στον προµηθευτή θα γίνεται τµηµατικά, µετά την οριστική 

παραλαβή των υλικών και την κατάθεση των απαιτούµενων δικαιολογητικών, σύµφωνα µε το 
άρθρο 35 του Κ.Π.∆.  

 
9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Οι Μονάδες Μέτρησης ,που αναφέρονται στον πίνακα ειδών καθαριότητας, δεν είναι 

δεσµευτικές. Οι προµηθευτές σε περίπτωση διαφορετικής συσκευασίας µπορούν να υ-
ποβάλλουν προσφορά, υπολογίζοντας όµως την τιµή σύµφωνα µε την ζητούµενη Μονά-
δα Μέτρησης. Επίσης µπορούν να υποβάλουν προσφορά µε αντίστοιχα είδη  υποβάλλο-
ντας  όµως υποχρεωτικά σε αυτή την περίπτωση µαζί µε την προσφορά και τα σχετικά 
δείγµατα, τα οποία θα κριθούν από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού.  
Οι ζητούµενες ποσότητες δεν είναι δεσµευτικές και παρέχεται η δυνατότητα αποκλίσε-

ων. 
Για ότι δεν περιλαµβάνεται στην ∆ιακήρυξη έχουν εφαρµογή οι σχετικές διατάξεις του Π.∆. 

118/2007. 
 
 

10. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 
Η παρούσα διακήρυξη να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Ηπείρου και 

της Π.Ε. Άρτας,και να κοινοποιηθεί στο Ε. Β. Επιµελητήριο της Άρτας . 
Σηµείωση: Η ανωτέρω διακήρυξη, µε τα σχετικά παραρτήµατα, παρέχεται, µε ελεύθερη πρό-

σβαση, και στην εξής διαδικτυακή διεύθυνση : www.peartas.gov.gr .  
 

11. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
    Για οποιαδήποτε πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά µε την παρούσα ∆ιακήρυξη οι ενδι-
αφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 26813-61033 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ   (αρ-
µόδιος υπάλληλος)                  

 
 
 

                                                                                                           Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
                                                         

 
                                                                           ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΘΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ     

ΟΡΟΙ & ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

      

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ    

       

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕ-

ΤΡΗΣΗΣ 

Ζ
Η
Τ
Ο
Υ
Μ
Ε
Ν
Η

 
Π
Ο
Σ
Ο
Τ
Η
Τ
Α

 

Τ
ΙΜ

Η
 Α
Ν
Α

 Ε
Ι-

∆
Ο
Σ

 

Σ
Υ
Ν
Ο
Λ
Ο

 Α
Ν
Α

 
Ε
Ι∆
Ο
Σ

 

1 
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 200 gr/τεµ 

Καθαρή κυταρίνη 100% λευκό 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΤΩΝ 24 
160 

 
 

 

2 
ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 850 gr Καθαρή 

κυταρίνη 100% λευκό 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΤΩΝ 6 
150  

 

3 ΧΛΩΡΙΝΗ 4 ΛΙΤΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 100   

4 AZAX ΓΙΑ ΤΑ ΤΖΑΜΙΑ 4 ΛΙΤΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 30   

5 
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 4 

ΛΙΤΡΑ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 60  

 

6 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

(52χ75) ΜΕ ΚΟΡ∆ΟΝΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΤΩΝ 10 
500  

 

7 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

(50χ50) 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΤΩΝ 100 
400  

 

8 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΜΙΚΡΑ ΓΙΑ ΠΙΑΤΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΤΩΝ 2 
30  

 

9 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΩΝ 500 ml 

30  
 

10 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΩΝ 4 ΛΙΤΡΩΝ 

40  

 

11 ΓΑΝΤΙΑ LATEX 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΤΩΝ 100 
20  

 

12 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ (vileda) ΤΕΜΑΧΙΟ 18   

13 ΣΚΟΥΠΑ (vileda) ΤΕΜΑΧΙΟ 18   

14 ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  ΤΕΜΑΧΙΟ 6   
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15 
ΚΟΥΒΑΣ-ΣΤΙΦΤΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ-

ΣΜΑΤΟΣ (vileda) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 10  

 

16 ΦΑΡΑΣΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 10   

17 ΠΑΝΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΡΟΛΟ) 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΩΝ 14 ΜΕ-

ΤΡΩΝ 
8  

 

18 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ  

(80Χ110)  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΤΩΝ 10 
65  

 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

  
ΦΠΑ  

  
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ   

 
 
 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΑΡΙΘΜ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ     /201……. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ……. 
............/    /201  ........................................... 
ΕΠΩΝΥΜΟ 
Η΄ΕΠΩΝΥΜΙΑ………………………. 
Ε∆ΡΑ………………………………… 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ………………………… 
Α.Φ.Μ…………………………………. 

ΠΡΟΣ: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 
∆/ΝΣΗ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 
47.100  ΑΡΤΑ 

 
 
 
 

Για το σύνολο των προϊόντων του πίνακα προσφέρουµε συνολική τιµή (χωρίς Φ.Π.Α.) ως 
κατωτέρω : 
 
 ΠΙΝΑΚΑΣ  Ποσό………………………….               ( αριθµητικώς) 
    Ποσό………………………………………………………( ολογράφως)    
 
 
Η τιµή ανά µονάδα µέτρησης  , η συνολική τιµή ανά είδος  και το γενικό σύνολο προσφο-
ράς , προκύπτουν από την υπογεγραµµένη συν/νη κατάσταση του ΠΙΝΑΚΑ  
 
 
                                                     
                                                                     ΑΡΤΑ ……/……./……. 
 
 
                                                                           Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
                                                                               ΥΠΟΓΡΑΦΗ  
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