
  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 

 
Αρ. Πρωτ.   7714/11.05.2017 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ-ΣΑΚΟΥΛΕΣ 
(ΧΑΡΤΙΚΑ –ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ-ΣΑΚΟΥΛΕΣ  Κ.Α)» ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
& ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ (ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ-
ΥΓΕΙΑΣ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΟΥ-ΤΖΑΜΙΩΝ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ, 
ΣΚΟΥΠΕΣ, ΦΑΡΑΣΙΑ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ Κ.Α).   
 

Ο Δήμαρχος ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 

 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 
βάσει της τιμής, η τελευταία μπορεί να προκύπτει κατά την προσφερόμενη έκπτωση επί 
τοις εκατό στην τιμή του είδους, βάσει τιμών αναφοράς, όπως αυτές προσδιορίζονται από 
την κείμενη νομοθεσία.  
 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ-ΣΑΚΟΥΛΕΣ » ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ  

 

Προϋπολογισμού  74.368,50  ευρώ με το  Φ.Π.Α (24 % ). 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 

Οδός: Διοικητήριο-πλατεία Κασσανδρείας 

Ταχ: Κωδ.630 77 

Τηλ.:2374350132 

Telefax:2374350158 

E-mail:ehatziagelou@0718.syzefxis.gov.gr 

Ιστοσελίδα:www.kassandra.gr 

Κωδικός NUTS: GR 127 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου του Δήμου Κασσάνδρας. Οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο 

Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν 

αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 

3. Κωδικός CPV: 39831200-8 Απορρυπαντικά,  33761000-2 Χαρτί υγείας, 
33771000-5 Προϊόντα υγιεινής από χαρτί, 18937100-7 Σακούλες συσκευασίας  

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της εκτέλεσης της υπηρεσίας/ 

προμήθειας: GR 127. 
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5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: 

ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ-ΣΑΚΟΥΛΕΣ (ΧΑΡΤΙΚΑ –

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ-ΣΑΚΟΥΛΕΣ  Κ.Α) ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ. 

 -Των Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κασσάνδρας 

(χαρτικά-απορρυπαντικά).  

-Της Υπηρεσίας Καθαριότητας Δήμου Κασσάνδρας(σκούπες, φαράσια, 
χαρτικά,  απορρυπαντικά, σακούλες διάφορα μεγέθη. ). 
-Του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Κασσάνδρας (χαρτικά-απορρυπαντικά-
απολυμαντικά κ.α) 
- Της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου  Κασσάνδρας    
(χαρτικά-απορρυπαντικά-απολυμαντικά κ.α)  
- Της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου  Κασσάνδρας.  
(χαρτικά-απορρυπαντικά-απολυμαντικά κ.α)  
- Της Κοινωφελούς  Επιχείρησης (ΚΕΔΗΚ) του Δήμου  Κασσάνδρας. 
 5.645τεμ.& 1.365κιλά Δήμου 
 789τεμ             Δ.Π.Σ.Κ 
 7.497τεμ Πρωτ/θμια Σχ.Επ.  
 4.915τεμ. Δευτερ/θμια Σχ.Επ. 
6.227τεμ. & 254 κιλά ΚΕΔΗΚ. 

   Εφόσον η προμήθεια είναι τμηματοποιημένη ανά φορέα, κατά  είδος,  κατά ομάδα 
ή και  χωρικά, δίνεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να υποβάλουν 
προσφορά για όσα από τα τμήματα αυτά επιθυμούν. 
   Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών ή 
για κάθε φορέα, τμήμα  ξεχωριστά και συνακόλουθα, η κατακύρωση θα γίνει σε 
έναν ανάδοχο για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών  ή σε περισσότερους 
αναδόχους. 
 

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

7. Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας/παράδοσης προμήθειας: Σε διάστημα 20  

ημερών και όχι μεγαλύτερο των τριάντα(30) ημερών, μετά την υπογραφή της  

σύμβασης. 

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών 
που δραστηριοποιούνται. Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του 
αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της 
προμήθειας. Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την 
εκτέλεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο 
άρθρο 13 της διακήρυξης. 
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ  

1. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 
4412/2016 (Α 147)] 
2.Υπεύθυνες   δηλώσεις Ν. 1599/1986 των προσφερόντων  στις  οποίες  θα 
δηλώνεται ότι: 

- Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με όσα ορίζονται στις 
παραγράφους 1, 2 & 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

3.Ισχύον Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, που 
τηρείται στο  κράτος –   μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, με το οποίο 
πιστοποιείται η εγγραφή  του σε αυτό και το  ειδικό επάγγελμά του.  
4.Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης (στην περίπτωση που ο προσφέρων είναι 
νομικό πρόσωπο) από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του 
οικονομικού φορέα και οι νόμιμοι εκπρόσωποι, οι οποίοι τον δεσμεύουν με την 
υπογραφή τους.    
5.Πιστοποιητικό ISO. 
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Ο  ανάδοχος που θα επιλεγεί θα προσκομίσει : 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου 
2. Ασφαλιστική ενημερότητα 
3. Φορολογική ενημερότητα 

 
9. Υποδιαίρεση σε τμήματα:  

Οι προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν,  να αναφέρονται σε περιγραφή, κόστος,  

τεχνικά χαρακτηριστικά και να καλύπτουν το σύνολο της προμήθειας ή ανά τμήμα, 

φορέα, ενώ αποκλείεται κάθε προσφορά που θα αναφέρεται σε μέρος τμήματος. 

10. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 

οφείλουν να διαθέτουν Πιστοποίηση σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, ISO 

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Αποδεκτά γίνονται και άλλα αποδεικτικά στοιχεία 

για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης της ποιότητας των παρεχομένων μετρήσεων από 

τον Ανεξάρτητο Φορέα. 

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 31η Μαίου 2017 ημέρα Τετάρτη. Η 

ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 11.00 π.μ και η ώρα λήξης 11.30 π.μ. 

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, 

ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. 

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: 12 μήνες. 

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 

14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α του Δήμου  

10-6634.001 ποσό 4.973,88 € 
15-6634        ποσό    581,54 €    
20-6634        ποσό 3.325,83 € 
20-6635.001 ποσό 4.298,25 € 
60-6634        ποσό 1.400,00 € 
                Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α των Νομικών Προσώπων 
Δίχως π/σμό ποσό 24.798,20 € Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Δίχως π/σμό ποσό 17.990,80 € Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Κ.Α 6634       ποσό 17.000,00 € ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.  
 
Η παρούσα σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί  από ιδίους πόρους του Δήμου ,των 
Νομικών προσώπων και    επιχορηγήσεις των Κ.Α.Π για λειτουργικά έξοδα και 
συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα εναρμόνισης οικογενειακής & επαγγελματικής 
ζωής ενώ υπάρχουν εγκεκριμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό των Νομικών 
Προσώπων και του Δήμου Κασσάνδρας στους κωδικούς  Οικονομικού έτους 2017-
2018-2019 με ανάλογες αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης. 

 
Εξαιρούνται: Oι Σχολικές Επιτροπές  δεν υποχρεούνται σε σύνταξη Προϋπολογισμού  
σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 3 της υπ΄αριθμ.8440/24.2.2011 απόφασης 
ΥΠΕΣΑΗΔ, άρα και έκδοση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης για τη συγκεκριμένη 
προμήθεια ειδών. 
 

Προϋπολογισμού 2017-2018-2019 του Δήμου και των Νομικών του προσώπων, 

υπ΄αριθ.188/25.04.2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου για τη 

διάθεση της πίστωσης(ΑΔΑ:ΩΨΝΘΩΕΘ-ΟΦ4), της υπ΄αριθ.16/14.03.2017  

απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη διάθεση της 
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πίστωσης(ΑΔΑ:6ΘΒΨΟΚΒ9-Θ04), της υπ΄αριθ.16/14.03.2017  απόφασης της 

Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη διάθεση της 

πίστωσης(ΑΔΑ:ΩΔΘΔΟΚΒ9-ΔΩΦ), της υπ΄αριθ.100/22.03.2017  απόφασης της 

Κοινωφελής Επιχείρησης για τη διάθεση της πίστωσης(ΑΔΑ:677ΜΟΛΣ4-3ΦΝ), 

   Ο ανάδοχος, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και κατόπιν 
πρόσκλησης, υποχρεούται να προσέλθει  για να υπογράψει τη σύμβαση με τον 
κάθε φορέα ξεχωριστά, ενώ  ξεχωριστή θα είναι και η εγγυητική καλής 
εκτέλεσης ποσοστού 5% η οποία θα κατατίθεται με την υπογραφή της 
σύμβασης στον κάθε φορέα. 
 

15. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η 

προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση 

ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν 

από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται 

ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης 

ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ 

του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης.  

16. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ 

(www.promitheus.gov.gr). Προκήρυξη αυτής (περίληψη της Διακήρυξης) αναρτάται 

στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο site του Δήμου (www.kassandra.gr), 

τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και δημοσιεύεται σε μία 

ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού(τροποποίηση 

άρθρων 377 και 379 του ν.4412/2016 ,τροποποίηση του τρίτου εδαφίου με το 

άρθρο 18 του νόμου 4469/2017(Α62).  

 

 
 
       Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας  
 
 
                                                               
                                                                          ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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