
 

 
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ    Πρέβεδα  18.08.2021 

ΛΟΚΟ ΠΡΔΒΔΕΑ    Αρ. Πρωη : 16905 

ΓΖΚΟ ΠΡΔΒΔΕΑ     

    

    

    

 

ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΚΑΡΥΟΤ 441/2021 

 

ΘΔΚΑ: Έγθρηζε εθηέιεζες κε απ εσζείας αλάζεζε θαη έγθρηζε κειέηες 

(Αρ. Κειέηες 04/24.05.2021) γηα ηελ «Προκήζεηα εηδώλ θαζαρηόηεηας 

γηα ηης αλάγθες ηες σπερεζίας θαζαρηόηεηας (σπόιοηπο έηοσς 2021)» 

 

 

Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΠΡΔΒΔΕΑ 

 

 

Έσονηαρ λάβει ςπότη: 

1. Τιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 209 ηος Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) 

2. Τιρ διαηάξειρ ηηρ παπ. 13 ηος άπθπος 20 ηος Ν. 3731/2008  

3. Τιρ διαηάξειρ ηος Ν.4412/2016 και ιδιαιηέπυρ ηυν άπθπυν 116, 118 και 120 
όπυρ ηποποποιήθηκαν με ηο Ν. 4782/2021 

4. Την ανάγκη ηος Δήμος για ηην ανυηέπυ ππομήθεια  

5. Το 21REQ007880339 13.08.2021 ππυηογενέρ αίηημα  

6. Την Ππάξη Ανάλητηρ Υποσπέυζηρ απιθ. 432/2021 

(21REQ009083002/17.08.2021) 

7. Την με απ. 04/24.05.2021 Μελέηη ηηρ Δ/νζηρ Αγπ. Ανάπηςξηρ 

 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΚΔ 

 

1. Εγκπίνοςμε ηην με απεςθείαρ ανάθεζη ηηρ Ππομήθειαρ ειδών καθαπιόηηηαρ 

για ηιρ ανάγκερ ηηρ ςπηπεζίαρ καθαπιόηηηαρ (ςπόλοιπο έηοςρ 2021).  

2. Εγκπίνοςμε ηην με απιθμό 04/24.05.2021 μελέηη ηηρ Δ/νζηρ Αγπ. 

Ανάπηςξηρ, Πεπιβάλλονηορ Καθαπιόηηηαρ & Ππαζίνος για ηην «Ππομήθεια 

ειδών καθαπιόηηηαρ για ηιρ ανάγκερ ηηρ ςπηπεζίαρ καθαπιόηηηαρ (ςπόλοιπο 

έηοςρ 2021)», ζςνολικού πποϋπολογιζμού 5.325,00 € πλέον ΦΠΑ 

(6.603,00 € ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ 24%)  

 

 

 

 

Ο ΓΖΚΑΡΥΟ 

 

 

 

ΛΗΘΟΙΑΟ ΓΔΩΡΓΑΘΟ 

 

 

 

 

 

Σςνημμένη: η 04/2021 Μελέηη Δ/νζηρ Αγπ. Ανάπηςξηρ Πεπιβάλλονηορ 

Καθαπιόηηηαρ & Ππαζίνος  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  ΜΕΛΕΣΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ (υπόλοιπο έτουσ 

2021)» 

ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑ   
ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑ   

Δ/ΝΗ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΣΤΞΗ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & 

ΠΡΑΙΝΟΤ 

  

    
  Αρ. Μελέτησ 04/2021 
  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 (ΜΕ Υ.Π.Α.) 
6 . 60 3, 00 €  

  CPV: 39224300-1 (κούπεσ, βούρτςεσ κ.α)  
   39831200-8 (Απορρυπαντικϊ) 
   24455000-8 (Απολυμαντικϊ) 
   18424300-0-(Γϊντια μιασ Φρόςησ) 

 

1.ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

Η παρούςα μελϋτη αφορϊ την προμόθεια ειδών καθαριότητασ και ευπρεπιςμού για τισ 
ανϊγκεσ τησ υπηρεςύασ Καθαριότητασ του Δόμου Πρϋβεζασ, για το υπόλοιπο του ϋτουσ 
2021.  
Η δαπϊνη θα βαρύνει τισ πιςτώςεισ του Δόμου ο.ε. 2021, θα χρηματοδοτηθεύ από ιδύουσ 
πόρουσ και κατανϋμεται ωσ εξόσ: 
 
 

α/α Κωδικόσ Αριθμόσ 
Προώπολογιςμού 

Περιγραφό Δαπϊνη (€) 

1 Κ.Α. 02.20.6633 Προμόθεια χημικού υλικού 
(Απολυμαντικϊ, χημικϊ κ.λ.π.) 

3.341,80 

2 Κ.Α. 02.20.6634 Προμόθεια ειδών καθαριότητασ και 
ευπρεπιςμού 

3.261,20 

ύνολο: 6.603,00 

 
 
Η προμόθεια θα εκτελεςτεύ ςύμφωνα με τισ παρακϊτω διατϊξεισ :  
 1. Σισ διατϊξεισ του Ν.3852/10 «Νϋα Αρχιτεκτονικό τησ Αυτοδιούκηςησ και τησ 
Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ –Πρόγραμμα Καλλικρϊτησ».  
2. Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 209 του Ν. 3463/06 «Περύ κύρωςησ του Κώδικα Δόμων και 
Κοινοτότων».  
3. Σισ διατϊξεισ του Ν. 4412/16 (ΥΕΚ 147/08.08.2016 τεύχοσ Α') «Δημόςιεσ υμβϊςεισ 
Έργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών» 
4. Σισ διατϊξεισ του Ν.2286/95 «Προμόθειεσ του δημόςιου τομϋα και ρυθμύςεισ 
ςυναφών θεμϊτων»  
 

2.ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 

Όλα τα υλικϊ πρϋπει να εύναι αρύςτησ ποιότητασ, χωρύσ βλϊβεσ ό ελαττώματα, 
ςύμφωνα με όςα ορύζονται ςτισ προδιαγραφϋσ, όςον αφορϊ την προϋλευςη, την 
ποιότητα, τισ διαςτϊςεισ, το ςχόμα, το χρωματιςμό, την τελικό επεξεργαςύα, την 
ςυςκευαςύα και την εμφϊνιςό τουσ . 
 
1. ΚΟΤΠΑ ΜΕΣΡΙΑ ΚΛΗΡΟΣΗΣΑ (ΑΝΣΑΛΑΚΣΙΚΟ) ΦΩΡΙ ΚΟΝΣΑΡΙ 
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κούπα βεντϊλια, από πλαςτικό υψηλόσ αντοχόσ, να μην μαδϊει και να ςκουπύζει 
ομοιόμορφα χωρύσ να αφόνει ύχνη, κατϊλληλη και για εξωτερικούσ χώρουσ. Σα 
ανταλλακτικϊ θα πρϋπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το κοντϊρι INOX που θα επιλεγεύ. 
Ενδεικτικϊ ςύμφωνα με την εικόνα: 

2. ΚΟΝΣΑΡΙ ΚΟΤΠΑ 

Κοντϊρι ςκούπασ ενιςχυμϋνο ΙΝΟΦ μόκουσ 1,30 μ 

3.ΥΑΡΑΙ ΜΕ ΚΟΝΣΑΡΙ 

Υαρϊςι πλαςτικό με λϊςτιχο ενωμϋνο βιδωτϊ με κοντϊρι όρθιο  

4. ΓΑΝΣΙΑ ΛΑΣΕΞ 

Γϊντια λϊτεξ μιασ χρόςησ ελαφρώσ πουδραριςμϋνα ςε ςυςκευαςύα των 100 τεμαχύων.  

5. ΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ 90Φ110 

Πλαςτικού ςϊκοι απορριμμϊτων διαςτϊςεων 90Φ110 εκ. από πολυαιθυλϋνιο, μεγϊλησ 
ανθεκτικότητασ, χρώματοσ μαύρου περύπου 14 τεμϊχια/κιλό ±5% 

6. ΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ 60Φ65 

Πλαςτικού ςϊκοι απορριμμϊτων διαςτϊςεων 60Φ65 εκ. από πολυαιθυλϋνιο μεγϊλησ 
ανθεκτικότητασ, χρώματοσ μαύρου περύπου 28 τεμϊχια/κιλό ±5% 

7. ΚΑΘΑΡΙΣΙΚΟ ΤΓΡΟ ΓΙΑ ΚΑΔΟΤ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ 

Να εύναι  ικανό  να απομακρύνει και να εξουδετερώνει αποτελεςματικϊ τουσ ρύπουσ 
από τισ επιφϊνειεσ των κϊδων. Η μϋςη ςυνιςτώμενη αραύωςη ςύμφωνα με το τεχνικό 
φυλλϊδιο δεν θα υπερβαύνει το ποςοςτό των 0,3%. Επιπροςθϋτωσ θα ϋχει ιςχυρό 
αποςμητικό δρϊςη με ευχϊριςτο ϊρωμα ικανόσ διϊρκειασ. 

Να εύναι καταχωρημϋνο ςτο ςχετικό μητρώο του ΓΦΚ 

8. ΚΑΘΑΡΙΣΙΚΟ /ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΔΟΤ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ  

Να εύναι  ικανό να αφαιρεύ  και να εξουδετερώνει αποτελεςματικϊ τουσ οργανικούσ 
ρύπουσ από τισ επιφϊνειεσ των κϊδων. Επύςησ, θα ϋχει απορρυπαντικϋσ και 
απολυμαντικϋσ ιδιότητεσ ταχεύασ δρϊςησ ςε ευρύ αντιμικροβιακό φϊςμα. 

Να εύναι καταχωρημϋνο ςτο ςχετικό μητρώο του ΓΦΚ και να ϋχει λϊβει ϊδεια από τον 
ΕΟΥ. 

Και τα δύο ανωτέρω προϊόντα καθαριςμού θα πρέπει : 
την ενδεικνυόμενη αραύωςη για την χρόςη του δεν θα ϋχει αντενδεύξεισ και τοξικϋσ 
επιπτώςεισ για τον ϊνθρωπο και τϋλοσ δεν θα ϋχει δυςμενεύσ επιδρϊςεισ ςτο 
οικοςύςτημα. 
Να εύναι ϊφλεκτο, μη πτητικό και χαμηλού αφριςμού όπωσ ενδεύκνυται για την χρόςη 
των ειδικών καδοπλυντηρύων οχημϊτων ό πιεςτικών μηχανημϊτων. 
Να εύναι πλόρωσ υδατοδιαλυτό, μη διαβρωτικό προκειμϋνου να μην προκαλεύ 
φαινόμενα οξεύδωςησ ό διϊβρωςησ ςε μεταλλικϋσ ό πλαςτικϋσ επιφϊνειεσ ό 
μηχανολογικϋσ διατϊξεισ των πλυντηρύων ό των πιεςτικών μηχανημϊτων. 
Να δρα ςε χαμηλό αραύωςη. Θα αραιώνεται με κρύο νερό και ζεςτό νερό με την 
μικρότερη κατϊ το δυνατόν ποςότητα απολυμαντικού- απορρυπαντικού ςτο 1 λύτρο 
νερού (αναλογύα). 
Να ϋχει μακρϊ διϊρκεια ζωόσ , διαθϋτοντασ αποθηκευτικό ικανότητα ςε ευρύ 
θερμοκραςιακό φϊςμα, χωρύσ να αλλοιώνονται οι ιδιότητεσ του και η παρϊδοςό του 
ςτο Δόμο θα εύναι με πρόςφατη αναγραφόμενη ημερομηνύα παραγωγόσ. 
Σο υπό προμόθεια υγρό θα εύναι ςυςκευαςμϋνο ςε μη επιςτρεφόμενα ςφραγιςμϋνα 
δοχεύα δεδομϋνησ χωρητικότητασ όπωσ ακριβώσ διατύθεται ςτο εγχώριο εμπόριο από 
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την παραςκευϊςτρια εταιρύα και για το οπούο ϋχουν εκδοθεύ όλεσ οι απαραύτητεσ από 
το νόμο ϊδειεσ κυκλοφορύασ ςτην ελληνικό αγορϊ.  
Ο υποψόφιοσ προμηθευτόσ μαζύ με την προςφορϊ του θα προςκομύςει: 
 

1. Έντυπο Καταχώρηςησ Παραςκευϊςματοσ ςτο Μητρώο του ΓΦΚ 
2. Σεχνικό φυλλϊδιο προώόντοσ όπου θα αναφϋρεται η ςυνιςτώμενη αραύωςη / 

οδηγύεσ 

3. (Δελτύο Δεδομϋνων Αςφαλεύασ) 

4. Άδεια ΕΟΥ για το καθαριςτικό Απολυμαντικό 
Τπεύθυνη Δόλωςη τησ παρ. 4 του αρ. 8 του Ν. 1599/1986 ςτην οπούα θα δηλώνει ότι τα 
προςφερόμενα υλικϊ θα εύναι ςύμφωνα με τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ και τα λοιπϊ 
ςτοιχεύα τησ μελϋτησ 
 

3.ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηςησ 
Ποςότητα 

Σιμή 
Μονάδασ 

(€) 

Δαπάνη 
ςε € 

ΟΜΑΔΑ Α 

1 κούπα ΣΕΜ. 40 2,30 92,00 

2 Κοντϊρι ςκούπασ  ΣΕΜ. 40 1,45 58,00 

3 Υαρϊςι με κοντϊρι ΣΕΜ. 40 2,50 100,00 
4 Γϊντια λϊτεξ (υςκ.100τμχ) ΣΕΜ. 10 8,50 85,00 

5 ϊκοι απορριμμϊτων 90Φ 110 ΚΙΛΟ 800 1,50 1.200,00 

6 ϊκοι απορριμμϊτων 60Φ 65 ΚΙΛΟ 730 1,50 1.095,00 

7  Καθαριςτικό υγρό για 
κϊδουσ απορριμμϊτων  ΛΙΣΡΟ 700 2,50 1.750,00 

8 Καθαριςτικό/ απολυμαντικό 
για κϊδουσ απορριμμϊτων ΛΙΣΡΟ 270 3,50 945,00 

 ύνολο  5.325,00 

   Υ.Π.Α. 24 % 1.278,00 

  ύνολο (με Υ.Π.Α.) 
 

6.603,00 
 
Πρϋβεζα 24/05/2021 

  

   
υντϊχθηκε   

  Ο Δ/ντόσ  
   

   
Ιφιγϋνεια Πραςςϊ  Ευϊγγελοσ Καζούκασ 

Φημικόσ Μηχανικόσ  Γεωπόνοσ 
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