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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Λένορμαν 195 & Αμφιαράου,  

                Τ.Κ.104 42, Αθήνα 

Πληροφορίες: Σ. Πολυζώης  

Τηλέφωνο: 2132129728                            

Email:  stavros.polizois@aead.gr  

 

 

 

           Αθήνα, 13 Μαΐου 2021  

           Αριθμ. Πρωτ.:οικ. 15187 

 

 

 

            Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

 

 

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια χαρτικών ειδών και ειδών 

καθαριότητας για τις ανάγκες τις Εθνικής Αρχής Διαφάνειας»  

 

Παρακαλούμε για την υποβολή οικονομοτεχνικής προσφοράς για την προμήθεια χαρτικών ειδών 

και ειδών καθαριότητας, για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας 

που στεγάζονται σε κτήρια εντός του Ν. Αττικής καθώς και των περιφερειακών υπηρεσιών της Αρχής 

στην Ελληνική Επικράτεια. 

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της προσφυγής στην απευθείας ανάθεση,  σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτός τροποποιήθηκε 

και ισχύει, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

αποκλειστικά βάσει τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος. 

 

CPV: 33760000-5 «Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες» 

 

Αναθέτουσα Αρχή:  

Αναθέτουσα Αρχή είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) 

 

Αντικείμενο της Σύμβασης:  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι  προμήθεια χαρτικών ειδών και ειδών καθαριότητας σύμφωνα με  

τον Πίνακα 1 «Περιγραφή Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου» του Παραρτήματος Α΄ της 

παρούσας (με τις αντίστοιχες ποσότητες ανά είδος που αναφέρονται σε αυτόν), για την κάλυψη 

αναγκών των υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που στεγάζονται σε κτήρια εντός του Ν. 

Αττικής καθώς και των περιφερειακών υπηρεσιών της Αρχής στην Ελληνική Επικράτεια (όπως αυτά 

παρατίθενται στον Πίνακα 1- «Τόπος παράδοσης των ειδών με τις αντίστοιχες ποσότητες» του 

Παραρτήματος Δ΄ της παρούσης). Η αποστολή των υπό προμήθεια ειδών στις προαναφερόμενες 
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υπηρεσίες της Ε.Α.Δ., αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου και θα υλοποιηθεί κατόπιν υποδείξεων 

της Αναθέτουσας Αρχής.  

 

Διάρκεια σύμβασης : Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την 

επόμενη ημέρα της υπογραφής της σύμβασης.  

 

Χρόνος και τρόπος υποβολής του φακέλου προσφοράς: 

Η προσφορά υποβάλλεται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο πρωτοκόλλου της Ε.Α.Δ. (ισόγειο οδός 

Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, Αθήνα– Τ.Κ. 104 42) μέχρι την Παρασκευή, 21.05.2021 και ώρα 14:00. 

Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί είτε από εκπρόσωπο της προσφέρουσας, είτε μέσω 

ταχυδρομείου και παραλαμβάνεται με απόδειξη. Η έγκαιρη πρωτοκόλληση της προσφοράς 

αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της προσφέρουσας, ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής της 

προσφοράς (αυτοπροσώπως ή μέσω ταχυδρομείου).  

Η προσφορά υπογράφεται και μονογράφεται ανά φύλλο από τον, από τον/τους νόμιμο/-ους 

εκπρόσωπο/-ους του οικονομικού φορέα. 
 

Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί για ένα ή περισσότερα είδη του Πίνακα 1 «Περιγραφή Φυσικού 

& Οικονομικού Αντικειμένου» του Παραρτήματος Α΄ της παρούσης και πρέπει να αφορά το σύνολο 

των ζητούμενης ποσότητας σε κάθε υπό προμήθεια είδος. Προσφορά που δεν καλύπτει το σύνολο 

της ζητούμενης ποσότητας ανά είδος ή και υπερβαίνει το ύψος της εκτιμώμενης δαπάνης (ανά 

είδος), θα απορρίπτεται ως μη κανονική.   

 

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα, να αναθέσει μεγαλύτερη ποσότητα από την αρχικώς 

ζητούμενη, σε ποσοστό έως 30% ανά είδος, δυνάμει του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. Σε κάθε 

περίπτωση, η συνολική αξία της τελικής ποσότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη συνολική 

εκτιμώμενη δαπάνη ανά είδος. 

 

Περιεχόμενο του φακέλου προσφοράς: 

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

1. Τεχνική προσφορά σύμφωνα με τον πίνακα συμμόρφωσης του Παραρτήματος Β’ 

2. Έντυπο οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με το υπόδειγμα του συνημμένου Παραρτήματος 

Γ’. 

3. Υπεύθυνη δήλωση από τον προσφέροντα ή του/των νόμιμου/-ων εκπροσώπου/ων στην 

περίπτωση νομικού προσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως 

τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος Α Z της παρούσας. 

4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του Διευθύνοντα Συμβούλου και των μελών του Δ.Σ ή 

Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα ή του/των νόμιμου/-ων εκπροσώπου/ων (στην περίπτωση 

νομικού προσώπου) του προσφέροντος οικονομικού φορέα ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των 

λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Η προαναφερόμενη 

Υπεύθυνη δήλωση στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε) υποβάλλεται από τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Δ.Σ.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 όπως συμπληρώθηκε 

με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019). Η Υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον 
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έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ. 12 του 

Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7 αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019. 

5. Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο, για κάθε νόμιμη χρήση, εκτός 

είσπραξης και μεταβίβασης ακινήτου, σε ισχύ. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, 

εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους (άρθρο 80 παρ. του ν.4412/16, 

όπως προστέθηκε με την παρ. 7 αδ του άρθρου 43 του ν. 4605/19. 

6. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, σε ισχύ. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος 

ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους (άρθρο 80 παρ. του 

ν.4412/16, όπως προστέθηκε με την παρ. 7 αδ του άρθρου 43 του ν. 4605/19. 

7. Νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης από τα οποία, όσον αφορά 

τη σύναψη της σύμβασης, να προκύπτει το πρόσωπο εκείνο το οποίο δεσμεύει με την υπογραφή 

του την εταιρεία για την εν λόγω σύμβαση. 

8. Η μη υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών 4, 5, 6 & 7 κατά τη κατάθεση της προσφοράς 

δεν επιφέρει τον αποκλεισμό του υποψηφίου. Σε κάθε περίπτωση ο τελικός ανάδοχος, πριν την 

ανάθεση της σύμβασης, θα πρέπει να υποβάλλει στην υπηρεσία τα εν λόγω δικαιολογητικά. 

 

Χρόνος ισχύος προσφοράς:  

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα οικονομικό φορέα για εκατόν είκοσι (120) 

ημέρες μετά την υποβολή της προσφοράς. Σχετική δέσμευση διατυπώνεται στο έντυπο της 

οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ’. 

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ 

(7.160,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του 

Τακτικού Προϋπολογισμού της Ε.Α.Δ. έτους 2021 και συγκεκριμένα τον Α.Λ.Ε.: 2410202001 «Αγορές 

ειδών καθαριότητας» του Ειδικού Φορέα 1007-803-0000000, δυνάμει της με αρ. πρωτ. οικ. 

14285/06.05.2021 (ΑΔΑ:Ψ36Ζ46ΜΙ0Φ-1ΔΕ & ΑΔΑΜ: 21REQ008563037) απόφασης ανάληψης 

υποχρέωσης.  

 

Αποσφράγιση Προσφορών: 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 21.05.2021 στις 15:00, στην 

αίθουσα συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κεντρικού κτηρίου της Ε.Α.Δ., που βρίσκεται επί της 

οδού Λένορμαν 195 & Αμφιαράου στην Αθήνα.  

Απόρριψη προσφοράς: 

Η προσφορά θα απορρίπτεται στις παρακάτω περιπτώσεις:  

1. Υποβληθεί εκπρόθεσμα, 

2. Υπερβαίνει την εκτιμώμενη δαπάνη ανά είδος, 

3. Παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα ζητούμενα δικαιολογητικά, 

4. Δεν ορίζει χρόνο ισχύος προσφοράς τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημερών, 

5. Δεν αφορά το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας ανά είδος, 

6. Είναι εναλλακτική προσφορά ή αντιπροσφορά. 
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Παρακολούθηση και Παραλαβή : 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης και η παραλαβή των υλικών γίνεται από 

την αρμόδια επιτροπή της Ε.Α.Δ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016.  

 

Πληρωμή: 

Η οικονομική προσφορά του αναδόχου αποτελεί και τη συμβατική αμοιβή του. Ο ανάδοχος θα 

πληρωθεί εφάπαξ, με έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την οριστική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την αρμόδια Επιτροπή με την προσκόμιση του 

σχετικού παραστατικού, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή.  

Την ανάδοχο εταιρεία θα βαρύνουν οι νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις, ήτοι: 

 Κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

 Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. 

 Επί των ανωτέρω κρατήσεων, Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%. 

 Κάθε άλλη εν ισχύ κράτηση κατά την πληρωμή των τιμολογίων.  

Από την καθαρή αξία του τιμολογίου αφαιρούνται όλες οι ανωτέρω κρατήσεις και στο υπόλοιπο 

ποσό πραγματοποιείται κράτηση 4% για την πώληση αγαθών, που αποτελεί και την παρακράτηση 

του αναλογούντος φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 64, του Ν. 4172/2013 

(ΦΕΚ 167 Α Z) όπως ισχύει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

 

 

   ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΙΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

 

 

Πίνακας 1. 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

1 Χαρτί Υγείας Ρολό Το ρολό να είναι ≥ 100 gr, 100% 

από καθαρό χαρτοπολτό και όχι 

ανακλυκλωμένο, Α ποιότητας, 

υψηλής λευκότητας, πυκνότητας 

και συνεκτικότητας και να είναι 

απαλό και απορροφητικό. 

8.130 
 

Ρολά 

2.200,00€ 

2 Χειροπετσέτα 

ρολό λευκό 

γκοφρ. 

Ρολό Το ρολό να είναι ≥500gr, 100% 

από καθαρό χαρτοπολτό και όχι 

ανακλυκλωμένο, να έχει μεγάλη 

απορροφητικότητα. 

1.470 
 

Ρολά 

1.500,00€ 

3 Χειροπετσέτα 

δίφυλλη, λευκή 

- βαριά 

Τεμάχιο Η χειροπετσέτα θα πρέπει να είναι 

δίφυλλη με βάρος  ≥1.5 gr από 

100% καθαρό χαρτοπολτό και όχι 

ανακλυκλωμένο. Ενδεικτικά για τις 

ανάγκες της πρόσκλησης και προς 

διευκόλυνση των συμμετεχόντων, 

οι ποσότητες του πίνακα 1 του 

παραρτήματος Δ υπολογίζονται σε 

δεσμίδες των 250 τεμαχίων. Ο 

οικονομικός φορέας μπορεί να 

προσφέρει τη συνολική ποσότητα 

(618.750 τεμάχια) σε δεσμίδες που 

περιέχει διαφορετική ποσότητα 

χειροπετσετών από αυτή των 250 

τεμαχίων. 

618.750 
 

Τεμάχια 

χειροπετσετών 

δίφυλλων 

 

(σε δεσμίδες) 
 

 

3.000,00€ 

4 Κρεμοσάπουνο Λίτρο ≤ 5L/Συσκευασία, με ουδέτερο Ph 

και ευχάριστο άρωμα. 

496 
 

Λίτρα 

350,00€ 

5 Πιγκάλ 

τουαλέτας 

Τεμάχιο Από πλαστικό ανθεκτικό υλικό, 

χρώμα λευκό - κλειστό  

55 
 

Τεμάχια 

110,00€ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

 

 

Πίνακας 1 – Φύλλο Συμμόρφωσης 

 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 Χαρτί Υγείας Ρολό Το ρολό να είναι ≥ 100 gr, 

100% από καθαρό 

χαρτοπολτό και όχι 

ανακλυκλωμένο, Α 

ποιότητας, υψηλής 

λευκότητας, πυκνότητας και 

συνεκτικότητας και να είναι 

απαλό και απορροφητικό. 

8.130 
 

Ρολά 

ΝΑΙ  

2 Χειροπετσέτα 

ρολό λευκό 

γκοφρ. 

Ρολό Το ρολό να είναι ≥500gr, 

100% από καθαρό 

χαρτοπολτό και όχι 

ανακλυκλωμένο, να έχει 

μεγάλη απορροφητικότητα. 

1.470 
 

Ρολά 

ΝΑΙ  

3 Χειροπετσέτα 

δίφυλλη, λευκή - 

βαριά 

Δεσμίδα Η χειροπετσέτα θα πρέπει 

να είναι δίφυλλη με βάρος  

≥1.5 gr από 100% καθαρό 

χαρτοπολτό και όχι 

ανακλυκλωμένο. Ενδεικτικά 

για τις ανάγκες της 

πρόσκλησης και προς 

διευκόλυνση των 

συμμετεχόντων, οι 

ποσότητες του πίνακα 1 του 

παραρτήματος Δ 

υπολογίζονται σε δεσμίδες 

των 250 τεμαχίων. Ο 

οικονομικός φορέας μπορεί 

να προσφέρει τη συνολική 

ποσότητα (618.750 τεμάχια) 

σε δεσμίδες που περιέχει 

διαφορετική ποσότητα 

χειροπετσετών από αυτή 

των 250 τεμαχίων. 

618.750 
 

Τεμάχια 

χειροπετσετών 

δίφυλλων 

 

(σε δεσμίδες) 
 

 

ΝΑΙ  

4 Κρεμοσάπουνο Λίτρο ≤ 5L/Συσκευασία, με 

ουδέτερο Ph και ευχάριστο 

άρωμα. 

496 
 

Λίτρα 

ΝΑΙ  

5 Πιγκάλ 

τουαλέτας 

Τεμάχιο Από πλαστικό ανθεκτικό 

υλικό  

55 
 

Τεμάχια 

ΝΑΙ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

Υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς 

 

 

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. οικ.             /..../…./2021 πρόσκληση της ΕΑΔ για τη σύναψη 

σύμβασης με αντικείμενο προμήθεια χαρτικών ειδών και ειδών καθαριότητας. 

 

Στοιχεία συμμετέχοντα:  

Έδρα……………………………………………………………. 

Οδός…………………………....................Αριθμός………….. 

Τηλέφωνο………………………fax  ………………………… 

Email…………………………….. 

Δηλώνω ότι δεσμεύομαι από την προσφερόμενη τιμή και την υποβάλλω, προκειμένου να 

χρησιμοποιηθεί κατά τη σύναψη σύμβασης στην περίπτωση ανάδειξής μου ως αναδόχου της 

παρούσας πρόσκλησης. 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

(Άνευ ΦΠΑ) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ 

ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 (ΜΕ ΦΠΑ) 

Χαρτί Υγείας 8.130 
 

Ρολά 

…..€ …..€ 

Χειροπετσέτα ρολό 

λευκό γκοφρ. 

1.470 
 

Ρολά 

…..€ …..€ 

Χειροπετσέτα δίφυλλη, 

λευκή - βαριά 

618.750 
 

Τεμάχια 

χειροπετσετών 

δίφυλλων 

 

(σε δεσμίδες) 
 

   

…..€ …..€ 

Κρεμοσάπουνο 496 
 

Λίτρα 

…..€ …..€ 

Πιγκάλ τουαλέτας 55 
 

Τεμάχια 

…..€ …..€ 

 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ για το σύνολο του αντικειμένου της προμήθειας 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ και ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

……………………………………….. Ευρώ 

 

Ποσό ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ και ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

…………………………………………Ευρώ 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ για το σύνολο του αντικειμένου της προμήθειας 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ και ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

……………………………………….. Ευρώ 

 

 

 

 

Η προσφορά ισχύει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση για εκατόν είκοσι (120) ημέρες. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

……./……./…….. 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                                    [υπογραφή – σφραγίδα] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΙΔΩΝ 
 
 

 

  Πίνακας 1. – Τόπος παράδοσης των ειδών με τις αντίστοιχες ποσότητες 

 

 
ΣΥΓΓΡΟΥ 60, ΑΘΗΝΑ 

Υπόγειο -1 ή -2 

Ανελκυστήρας: NAI  ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 205, ΑΘΗΝΑ 

4ος όροφος 

Ανελκυστήρας: NAI  ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ / ΡΟΛΟ 1.500 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ / ΡΟΛΟ 1.000 

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ / ΡΟΛΟ 200 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ / ΡΟΛΟ 250 

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ / ΔΕΣΜΙΔΑ 300 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ / ΔΕΣΜΙΔΑ 450 

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ / ΛΙΤΡΟ 80 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ / ΛΙΤΡΟ 80 

ΠΙΓΚΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ / ΤΕΜΑΧΙΟ 5 ΠΙΓΚΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ / ΤΕΜΑΧΙΟ  5 

ΛΕΜΠΕΣΗ 17, ΑΘΗΝΑ 

Υπόγειο -1 

Ανελκυστήρας: ΝΑΙ  ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 207 & ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ 92, ΑΘΗΝΑ 

Ισόγειο  ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ / ΡΟΛΟ 500 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ / ΡΟΛΟ 1.000 

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ / ΡΟΛΟ 250 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ / ΡΟΛΟ 60 

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ / ΔΕΣΜΙΔΑ 300 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ / ΔΕΣΜΙΔΑ 450 

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ / ΛΙΤΡΟ 50 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ / ΛΙΤΡΟ 10 

ΠΙΓΚΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ / ΤΕΜΑΧΙΟ  5 ΠΙΓΚΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ / ΤΕΜΑΧΙΟ  5 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

3ος  όροφος 

Ανελκυστήρας: ΝΑΙ  ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΛΕΝΟΡΜΑΝ 195 & ΑΜΦΙΑΡΑΟΥ, ΑΘΗΝΑ  

Ισόγειο  ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ / ΡΟΛΟ 200 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ / ΡΟΛΟ 3.000 

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ / ΡΟΛΟ  100 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ / ΡΟΛΟ 250 

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ / ΔΕΣΜΙΔΑ 0 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ / ΔΕΣΜΙΔΑ 600 

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ / ΛΙΤΡΟ 20 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ / ΛΙΤΡΟ 150 

ΠΙΓΚΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ / ΤΕΜΑΧΙΟ  5 ΠΙΓΚΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ / ΤΕΜΑΧΙΟ 15 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 7 & ΤΖΑΒΕΛΑ, ΛΑΡΙΣΑ 

2ος  όροφος   

Ανελκυστήρας: NAI  ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ   

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ / ΡΟΛΟ 480   

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ / ΡΟΛΟ  100   

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ / ΔΕΣΜΙΔΑ 150 

ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ 46, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

7ος όροφος 

Ανελκυστήρας: NAI  ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ / ΛΙΤΡΟ 40 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ / ΡΟΛΟ 50 

ΠΙΓΚΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ / ΤΕΜΑΧΙΟ  2 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ / ΡΟΛΟ 30 

ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ 8, ΣΕΡΡΕΣ 

1ος όροφος 

Ανελκυστήρας: ΟΧΙ  ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ / ΔΕΣΜΙΔΑ 75 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ / ΡΟΛΟ 0 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ / ΛΙΤΡΟ 20 

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ / ΡΟΛΟ  80 ΠΙΓΚΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ / ΤΕΜΑΧΙΟ 5 

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ / ΔΕΣΜΙΔΑ 0 

ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΥ 15, ΡΕΘΥΜΝΟ 

Ισόγειο  ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ / ΛΙΤΡΟ 10 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ / ΡΟΛΟ 150 

ΠΙΓΚΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ / ΤΕΜΑΧΙΟ  2  ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ / ΡΟΛΟ  40 

ΚΥΠΡΟΥ 40-44, ΤΡΙΠΟΛΗ 

4ος όροφος 

Ανελκυστήρας: NAI  ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ / ΔΕΣΜΙΔΑ 75 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ / ΡΟΛΟ 100 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ / ΛΙΤΡΟ 10 
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ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ / ΡΟΛΟ  30 ΠΙΓΚΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ / ΤΕΜΑΧΙΟ  2 

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ / ΔΕΣΜΙΔΑ 0     

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ / ΛΙΤΡΟ 10     

ΠΙΓΚΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ / ΤΕΜΑΧΙΟ  2     

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 52-56, ΠΑΤΡΑ 

3ος όροφος 

Ανελκυστήρας: NAI  ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ     

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ / ΡΟΛΟ 150     

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ / ΡΟΛΟ  80     

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ / ΔΕΣΜΙΔΑ 75     

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ / ΛΙΤΡΟ 16     

ΠΙΓΚΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ / ΤΕΜΑΧΙΟ  2     

 

Σημείωση: Στις χειροπετσέτες δίφυλλες, οι ποσότητες των δεσμίδων σε κάθε κτήριο (που περιγράφονται αναλυτικά 

στο ανωτέρω πίνακα), είναι ενδεικτικές. Η ποσότητες των δεσμίδων θα εξαρτηθούν από τον αριθμό των 

χειροπετσετών (δίφυλλων) που υπάρχουν στην κάθε δεσμίδα. 




