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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 371/2017 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση της προμήθειας, έγκριση τεχνικών  προδιαγραφών και απευθείας 

ανάθεση  για την «Προμήθεια απολυμαντικού και καθαριστικού υγρού» 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

 

Έχοντας λάβει υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) 

2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008  

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 

4. Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω προμήθεια  

5. Την Πράξη Ανάληψης Υποχρέωσης αριθ. 543/2017 ποσού € 812,20 σε βάρος του ΚΑΕ 

02.20.6633 του ισχύοντα προϋπολογισμού έτους 2017 

6. Την Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αριθ. 440/2017 (ΑΔΑ: 64ΔΓΩΞΧ-ΦΥ4) με την οποία 

διατέθηκε η απαιτούμενη πίστωση για την αντιμετώπιση της προκαλούμενης δαπάνης. 

7. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές Τ.Π.1/2017 της Δ/νσης Αγρ. Ανάπτυξης 

8. Την υπ΄ αριθ. 19594/03.07.2017 Πρόσκληση του Δήμου μας  

9. Την προσφορά που υποβλήθηκε από τον προμηθευτή Γλάρα Ελένη. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Εγκρίνουμε την με απευθείας ανάθεση της Προμήθειας απολυμαντικού και 

καθαριστικού υγρού, λόγω : 
a. Της άμεσης ανάγκης για την απολύμανση των κάδων απορριμμάτων και των δρόμων- 

πεζοδρομίων, πέριξ των θέσεων αυτών,  ύστερα από την κατάσταση που έχει 
διαμορφωθεί από την 10/ήμερη κινητοποίηση των εργαζομένων στην Καθαριότητα με 
την συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων απορριμμάτων και τους κινδύνους για τη 
δημόσια υγεία  

b. Του γεγονότος ότι η διενέργεια του σχετικού πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά τα 
είδη καθαριότητας για όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου, βρίσκεται στο στάδιο σύνταξης 
της συνολικής μελέτης.  

 

2. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές για την «Προμήθεια απολυμαντικού και 

καθαριστικού υγρού», ως εξής: 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
Να είναι  ικανό  να απομακρύνει και να εξουδετερώνει αποτελεσματικά τους ρύπους από τις 
επιφάνειες των κάδων. Επιπροσθέτως θα έχει ισχυρή αποσμητική δράση με ευχάριστο άρωμα 
ικανής διάρκειας. 
Να είναι καταχωρημένο στο σχετικό μητρώο του ΓΧΚ 
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2. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  
Να είναι  ικανό να αφαιρεί  και να εξουδετερώνει αποτελεσματικά τους οργανικούς ρύπους 
από τις επιφάνειες των κάδων. Επίσης, θα έχει απορρυπαντικές και απολυμαντικές ιδιότητες 
ταχείας δράσης σε ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα. 
Να είναι καταχωρημένο στο σχετικό μητρώο του ΓΧΚ και να έχει λάβει άδεια από τον ΕΟΦ. 
Και τα δύο προϊόντα θα πρέπει : 
Να δρα σε χαμηλή αραίωση. Θα αραιώνεται με κρύο νερό και ζεστό νερό με την μικρότερη 
κατά το δυνατόν ποσότητα απολυμαντικού- απορρυπαντικού στο 1 λίτρο νερού (αναλογία). 
Να έχει μακρά διάρκεια ζωής , διαθέτοντας αποθηκευτική ικανότητα σε ευρύ θερμοκρασιακό 
φάσμα, χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητες του και η παράδοσή του στο Δήμο θα είναι με 
πρόσφατη αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής. 
Το υπό προμήθεια υγρό θα είναι συσκευασμένο σε μη επιστρεφόμενα σφραγισμένα δοχεία 
δεδομένης χωρητικότητας όπως ακριβώς διατίθεται στο εγχώριο εμπόριο από την 
παρασκευάστρια εταιρία και για το οποίο έχουν εκδοθεί όλες οι απαραίτητες από το νόμο 
άδειες κυκλοφορίας στην ελληνική αγορά 

 

3. Αναθέτουμε απευθείας την προμήθεια των κατωτέρω αγαθών και των αντίστοιχων 

τιμών εκάστου βάσει της μελέτης και της υποβληθείσας οικονομικής προσφοράς : 

 

α/α 

Είδος 
Ποσότητα 
(λίτρα) 

Τιμή 
μονάδας 
(€) 

Αξία 
(€) 

1 Καθαριστικό υγρό για κάδους 
απορριμμάτων  75 2,95 221,25 

2 Καθαριστικό/ απολυμαντικό 
υγρό για κάδους 
απορριμμάτων 170 2,54 431,80 

 Σύνολο  653,05 

   Φ.Π.Α. 24 %  156,73 

 Σύνολο με ΦΠΑ  809,78 

 

στον παρακάτω οικονομικό φορέα :          

 

Επωνυμία Διεύθυνση  ΑΦΜ Στοιχεία 

επικοινωνίας 

Γλάρα Ελένη Επτανήσου & 

Βλαχοπούλου,Πρέβεζα 

136694854 6936842070 

                

 Η παρούσα ανάθεση ισχύει  για 1 μήνα, ( το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για τη 

διενέργεια σχετικού διαγωνισμού και την υπογραφή αντίστοιχης σύμβασης). 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΙΛΗΣ 

ΑΔΑ: 6ΘΛ6ΩΞΧ-ΣΕΥ
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