
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Καρδίτσα,   17-07-2018
Αρ. Πρωτ.:  12156

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ & ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
εκτιμώμενης αξίας  (56.988,83 € χωρίς φπα)  τελικού συνόλου με φπα  24% : 70.666,15€

1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Καρδίτσας, Διεύθυνση: Αρτεσιανού 1, Τ.Κ.: 43131, Κωδικός NUTS: EL 611, 
Τηλέφωνο:2441350797,Fax:2441350721,email: katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr, 
url:www  .  dimoskarditsas  .  gov  .  gr, Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, 
ΣΚΟΥΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ  τηλ.: 24413-50797,799 φαξ 24413-50721.

2. Υπάρχει  ελεύθερη,  πλήρης,  άμεση  και  δωρεάν  πρόσβαση  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  στην
ιστοσελίδα: www  .  dimoskarditsas  .  gov  .  gr → Διαφάνεια → Διαγωνισμοί.

3. Τύπος αναθέτουσας αρχής:  Δήμος (εντασσόμενη στη Γενική Κυβέρνηση και  στον υποτομέα ΟΤΑ.
Κύρια δραστηριότητα που ασκεί: Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

4. Η αναθέτουσα αρχή δεν είναι Κεντρική Αρχή Αγορών (ΚΑΑ) και η σύμβαση δεν αφορά από κοινού
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης.

Κωδικός CPV: 
5. : Τίτλος ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ & ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ   ΕΤΟΥΣ 2018

(συνοπτικός διαγωνισμός ) Προϋπολογισμός :  70.666,15€ ( με Φ.Π.Α. 24% ). Η σύμβαση αναλύεται
ως εξής:

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(κατ
αποκοπή)

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

 (χωρίς ΦΠΑ)

ΦΠΑ
24%

ΑΞΙΑ ΜΕ
ΦΠΑ

1 39830000-9 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
1 ΜΕΛΕΤΗ 56.988,83 € 13.677,32 €  70.666,15€

6. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται μέχρι την 31/12/2018. Υπάρχει δικαίωμα

ματαίωσης της προμηθείας  από την πλευρά της αναθέτουσας αρχής. Υπάρχει δικαίωμα προαίρεσης
από την πλευρά της αναθέτουσας αρχής

8. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα (οικονομικοί
φορείς σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.4412/2016) που ασχολούνται με την εμπορία ή και κατασκευή-
παραγωγή  των ειδών της μελέτης στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, και μπορούν να συμμετάσχουν στο
σύνολο  των  ομάδων  και  ειδών  της  μελέτης  ή  για  μεμονωμένα  είδη.  Για  την  συμμετοχή  στον
διαγωνισμό δεν απαιτείται  η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς,  εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής. 

9. Είδος διαδικασίας ανάθεσης: συνοπτικός διαγωνισμός .
10. Η σύμβαση  υποδιαιρείται σε τμήματα.  Επιτρέπεται η υποβολή προσφορών για μεμονωμένα τμήματα

και μεμονωμένα είδη. 
11. Οι όροι της σύμβασης αναφέρονται λεπτομερώς στην 12155/2018 διακήρυξη .
12. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
13. Ως  ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των  προσφορών  ορίζεται  η  ημερομηνία  λήξης

υποβολής των αιτήσεων και είναι η 31/07/2018  ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών
ορίζεται η 11:00. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 31/07/2018  και ώρα 12:00.

14. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους  στο αρμόδιο γραφείο του δήμου στην δνση
Αρτεσιανού 1 στην Καρδίτσα (Γρ. πρωτοκόλλου) , αρμόδιος υπάλληλος κ. Κατσαούνος Ιωάννης, κα
Σκούρα Κατερίνα  24413-50797--799. Οι  προσφορές μπορούν να σταλούν και ταχυδρομικά μέχρι την
ημερομηνία λήξεως της υποβολής προσφορών.

15. Κάθε  υποβαλλόμενη  προσφορά  δεσμεύει  το  συμμετέχοντα  στο  διαγωνισμό  κατά  τη  διάταξη  του
άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα  (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας

http://www.dimoskarditsas.gov.gr/
http://www.dimoskarditsas.gov.gr/


υποβολής  των  προσφορών.  Στην  αποσφράγιση  επιτρέπεται  να  παρίστανται  νόμιμα  οριζόμενοι
εκπρόσωποι των οικονομικών φορέων.

16. Οι  προσφορές  και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία,  καθώς  και  τα  αποδεικτικά  έγγραφα
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα. 

17. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθούν στο
Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)  1.  Περίληψη  της  παρούσας
Διακήρυξης  δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο σε μια εφημερίδα και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

18. Δικαστική προστασία:  Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσμία
άσκησής  της  είναι  πέντε  (5) ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

19. Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ΕΣΠΑ και Τακτικά Έσοδα. Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α.Ε. :

1



Α/Α
Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΟΣΟ

1 10-6635.0001 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 6.997,32€

2 20-6635.0001 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 
4.960,00 €

3 60-6635.0009

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας
Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών (Εναρμόνιση

Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής / Περίοδος 2016-
2017 / ΕΣΠΑ 2014-2020) 

6.824,39€

4 60-6635.0009
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τα

ΚΔΑΠ (Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής
/ Περίοδος 2016-2017/ΕΣΠΑ 2014-2020) 

3.170,18€

5 60-6635.0007
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας, Κέντρα

Στήριξης ΡΟΜΑ / 2017 / ΕΣΠΑ 2014 – 2020

466,98 €

6 70.03-6635.0005
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας,

Πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ έτος 2017 
473,23 € 

7 60-6635.0008
Προμήθεια  ειδών υγιεινής  και καθαριότητας /Κοινωνικό

Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Καρδίτσας
(2017-2020)

1.224,62 €

8 60-6635.0007
Προμήθεια  λοιπών ειδών υγιεινής  και   καθαριότητας/
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρδίτσας με παράρτημα

Στήριξης ΡΟΜΑ  (2017-2020)

7.348,05 €

ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 31.464,77€

9 ΔΟΠΑΚ 15-6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 
 

        2.691,30 €

10
ΣΧΟΛΙΚΕΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

λόγω του ειδικού καθεστώτος, από το οποίο αυτές διέπονται,
δεν τηρούν προϋπολογισμό, και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν

Κ. Α..

 18.554,42 €

11
ΣΧΟΛΙΚΕΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

λόγω του ειδικού καθεστώτος, από το οποίο αυτές διέπονται,
δεν τηρούν προϋπολογισμό, και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν

Κ. Α..

17.955,66 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 39.201,38€

του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018.
20. Η σύμβαση δεν εμπίπτει στη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών (ΣΔΣ).

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας

Αλεξάκος Φώτιος
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