
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Aριθμ. Μελέτης: 14/2015

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Τεχνική έκθεση – Μελέτη
2. Ενδεικτικό τιμολόγιο
3. Τεχνικές Προδιαγραφές 
4. Διακήρυξη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Προμήθεια :

Aριθμ. Μελέτης: 
14/2015

ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Προμήθεια :

Aριθμ. Μελέτης: 
14/2015

 ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

Η  μελέτη  αυτή  αφορά  στην  προμήθεια  ειδών  καθαριότητας  και  υγιεινής για  τις 
ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου. Συγκεκριμένα πρόκειται για την προμήθεια διαφόρων 
ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού τα οποία είναι απαραίτητα για την καθαριότητα των 
κτιρίων και την απολύμανση των χώρων υγιεινής όλων των κτιρίων που ανήκουν στο 
Δήμο Πολυγύρου για το έτος 2015. 

Πιο συγκεκριμένα η προμήθεια αφορά:
Τα ιδιόκτητα και μισθωμένα κτίρια όπου στεγάζονται οι κάθε μορφής Υπηρεσίες του Δήμου 
τόσο στην έδρα του Δήμου όσο και στις Δημοτικές Ενότητες Ανθεμούντα, Ζερβοχωρίων και 
Ορμύλιας

Η ενδεικτική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των 15.989,51 € με 
Φ.Π.Α. 23%.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με την την υπ΄αριθμ. 11389/ΥΠΕΣ 
(ΕΚΠΟΤΑ), τον Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/τΑ΄/ 1995), τον Ν.3463/06 και τον Ν. 3852/10.

Πολύγυρος   30/07/2015
Ο Συντάξας

Μαρινούδης Ιωάννης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Προμήθεια :

Aριθμ. Μελέτης: 
14/2015

ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Προμήθεια :

Aριθμ. Μελέτης: 
14/2015

ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ι ΜΟ Λ Ο Γ Ι Ο

Τα υπό προμήθεια είδη σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη, είναι συνολικά για ολόκληρο το  
Δήμο Πολυγύρου: 

Α/Α Περιγραφή είδους M/M Ποσό
τητα

Τιμή 
μονάδας 
(EURO) 

Δαπάνη 
(EURO)

1 ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ τεμ/500ml 20 6,00 120,00
2 ΓΑΝΤΙΑ LATEX πακ/100τεμ 30 4,00 120,00
3 ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ (ΣΤΕΝΟ ΠΑΣΟ) τεμ 10 1,90 19,00

4
ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ (ΧΟΝΤΡΟ 
ΠΑΣΟ)

τεμ 40 1,90 76,00

5 ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ τεμ 20 2,30 46,00
6 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ τεμ 70 1,50 105,00
7 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ τεμ/350ml 80 1,00 80,00
8 ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΚΟΜΠΛΕ 80 cm τεμ 15 14,50 217,50

9
ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ (Νο 
508)

πακ/50τεμ 500 1,25 625,00

10
ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Νο 
503)

πακ/50τεμ 1000 0,55 550,00

11
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΙΝΙ 
50X50 cm

πακ/20τεμ 1000 0,27 270,00

12
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ  
65 Χ 85 cm

κιλο 500 1,40 700,00

13
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ  
90Χ110cm

κιλο 1500 1,40 2.100,00

14
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ 
ΚΟΡΔΟΝΙ

πακ/10τεμ 2700 0,80 2.160,00

15 ΣΚΟΥΠΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ τεμ 50 1,20 60,00

16
ΣΚΟΥΠΑ ΣΚΛΗΡΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ

τεμ 30 1,90 57,00

17
ΣΚΟΥΠΑ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ 
ΚΟΝΤΑΡΙ (ΜΕΓΑΛΗ)

τεμ 40 5,95 238,00

18 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΠΙΑΤΩΝ πακ/5τεμ 150 0,70 105,00
19 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΝΗΜΑ 290 gr τεμ 50 2,15 107,50
20 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΝΗΜΑ 350 gr τεμ 40 3,30 132,00

21 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ INOX 45 cm τεμ 12 6,80 81,60
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22
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΔΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

τεμ/5KG 10 20,50 205,00

23 ΥΓΡΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ Τεμ/1lt 30 3,70 111,00
24 ΥΓΡΟ ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ 1 lit τεμ/1lit 50 2,40 120,00
25 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 4 lit τεμ/4lit 60 7,00 420,00
26 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΑΛΙΩΝ τεμ/1lit 10 4,95 49,50
27 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ  4 lit τεμ/4lit 50 3,40 170,00
28 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ  4 lit τεμ/4lit 80 2,95 236,00
29 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 1000 ml τεμ/1000ml 150 1,60 240,00
30 ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ τεμ/450ml 96 0,5 48,00
31 ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤIKO τεμ 60 1,70 102,00
32 ΦΙΑΛΑΚΙ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ τεμ/190γρ 100 0,90 90,00
33 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 450 gr τεμ/450gr 250 0,98 245,00
34 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1KG τεμ/1KG 250 2,25 562,50
35 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 200 gr. τεμ/200gr 1600 0,45 720,00
36 ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΙΛΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ κυτ/90τεμ 24 1 24,00
37 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ Ζ-Ζ κιβ/4000τεμ 60 11,00 660,00
38 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4 lit τεμ/4lit 158 6,50 1.027,00

Σύνολο 
καθαρής 

αξίας
12.999,60€

Φ.Π.Α. 
23% 2.989,91€

Σύνολο  15.989,51€

Η παράδοση των παραπάνω ειδών θα γίνεται στις έδρες της κάθε Δημοτικής Ενότητας 
όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου.

 Οι ανωτέρω τιμές μορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε η υπηρεσία στις τρέχουσες 
τιμές εμπορίου σε αντίστοιχα είδη, χωρίς ατέλεια.

     

     Θεωρήθηκε 30/074/2015                           Πολύγυρος  30/07/2015
     Η Προϊσταμένη Τμήματος                                             Ο συντάξας                         
Προϋπολ.-Λογιστ.-Προμηθ.-Αποθ.

       Κολυμπάνου Βασιλική                                         Μαρινούδης Ιωάννης
            ΠΕ 1 Διοικητικού                                                     ΔΕ1 Διοικητικού
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Προμήθεια :

Aριθμ. Μελέτης: 
14/2015

ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Προμήθεια :

Aριθμ. Μελέτης: 
14/2015

ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ   Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Η παρούσα  τεχνική  προδιαγραφή  αναφέρεται  στην  προμήθεια  ειδών υγιεινής  και 
καθαριότητας  που  θα  χρησιμοποιηθούν  για την  καθαριότητα  των  κτιρίων  και  την 
απολύμανση των χώρων υγιεινής όλων των κτιρίων που ανήκουν στο Δήμο Πολυγύρου .
Τα  παρακάτω  αναφερόμενα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  είναι  τα  ελάχιστα  επιθυμητά  και 

θεωρούνται ως ουσιώδη και απαράβατα,  τυχόν έλλειψη κάποιου απ’ αυτά επιφέρει την 
ποινή αποκλεισμού.

1 ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ Αρωματικό τύπου ΚΟΧ των 500ml

2 ΓΑΝΤΙΑ LATEX Ιατρικά γάντια µίας χρήσης υποαλλεργικά.Συσκευασία 
100 τεµ.

3 ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ (ΣΤΕΝΟ 
ΠΑΣΟ) Κοντάρι ανοξείδωτο με στενό πάσο  μήκους 1,30 μ.

4 ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ (ΧΟΝΤΡΟ 
ΠΑΣΟ)

Κοντάρι μεταλλικό χρωμιωμένο με χοντρό πάσο  
μήκους 1,30 μ.

5 ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ Πλαστικός µε στίφτη

6 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ Ξεσκονόπανο απο μικροϊνες διπλής όψεως.

7 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ Οινόπνευμα φωτιστικό μπλε 93 βαθμών για γενική 
χρήση σε (πλαστικό μπουκάλι). Συσκευασία των 350 
ml.

8 ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΚΟΜΠΛΕ 80 cm Παρκετέζες επαγγελματικές πλήρες (πανί και πλαίσιο) 
80cm με κοντάρι ακρυλική

9 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 
(Νο 508)

Μιας χρήσεως πλαστικά Νο 508 σε συσκευασία 50 
τεµ.

10 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ (Νο 503)

Μιας χρήσεως πλαστικά Νο 503 σε συσκευασία 50 
τεµ.

11 ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΜΙΝΙ 50X50 cm

Διαστάσεων 50 Χ 50 cm σε συσκευασία ρολό των 20 
τεμ.

12 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΜΑΥΡΕΣ  65 Χ 85 cm

Πλαστικές ανθεκτικές από πολυαιθυλένιο υψηλής 
πυκνότητας, διαστάσεων 65 Χ 85 cm

13 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΜΑΥΡΕΣ  90Χ110cm

Πλαστικές ανθεκτικές από πολυαιθυλένιο υψηλής 
πυκνότητας, διαστάσεων 90 Χ 110 cm,

14 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ Πλαστικές εξαιρετικής αντοχής με κορδόνι, χρώματος 
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ΚΟΡΔΟΝΙ μαύρου ή γκρι διαστάσεων 52 Χ 75 cm, σε 
συσκευασία ρολό των 10 τεμ.

15 ΣΚΟΥΠΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Σκούπα εσωτερικού χώρου χωρίς κοντάρι

16 ΣΚΟΥΠΑ ΣΚΛΗΡΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ Σκούπα σκληρή εξωτερικού χώρου, χωρίς κοντάρι

17 ΣΚΟΥΠΑ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ 
ΚΟΝΤΑΡΙ (ΜΕΓΑΛΗ)

Από χόρτο υψηλής αντοχής, να μην μαδάει , να 
σκουπίζει ομοιόμορφα και με ενσωματωμένο ξύλινο 
κοντάρι . Για χρήση εξωτερικού χώρου (δρόμου-
κήπου).

18 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΠΙΑΤΩΝ Σφουγγάρι κίτρινο υψηλής ποιότητας δύο όψεων, µε 
µια επιφάνεια λεία, αφρώδους υλικού για απορρόφηση 
υγρών και τρίψιµο ευαίσθητων επιφανειών και την 
άλλη µε σύρµα για τα πιάτα, απορροφητικά µεγάλης 
αντοχής δεν χαράζουν µε αντιβακτηριδιακή σύνθεση.  
Συσκευασία 5τεμ.

19 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΝΗΜΑ 290 gr Σφουγγαρίστρα νήματος βιδωτή χοντρό πάσο 
επαγγελματική 290 γρ.

20 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΝΗΜΑ 350 gr Σφουγγαρίστρα νήματος επαγγελματική 350 γρ.

21 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ INOX 45 
cm

Υαλοκαθαριστήρας επαγγελματικός με βάση και λαβή 
για κονταρι, μήκους 45 cm.

22 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ 
ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Καθαριστικό και Απολυμαντικό υγρό πλυσίματος, 
άφλεκτο, μη πτητικό, χαμηλού αφρισμού. Ουδέτερο 
προιόν για χειρονακτικό καθαρισμό. Καταπολεμά 
όλους τους επιβλαβείς μικροοργανισμούς. Σκοτώνει το 
99,99% των μικροβίων. Συσκευασία των 5KG

23 ΥΓΡΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ Αποφρακτικό υγρό σε συσκευασία 1lt κατάλληλο να 
διαλύει αμέσως λίπη, κατάλοιπα τροφίμων, πουρί, 
ακαθαρσίες και όλα τα οργανικά υλικά, χωρίς να 
βλάπτει πλαστικούς σωλήνες, λάστιχα, και φλάντζες.

24 ΥΓΡΟ ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ 1 lit Με ψεκαστήρα για καθαρισµό αλάτων, Συσκευασία 1 
lt.

25 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 
4 lit Κατάλληλο για επιφάνειες από ξύλο, πλαστικό, 

ανοξείδωτο, φορµάικες πλακάκια δαπέδου, µάρµαρα, 
τοίχους κλπ. Να µην χρειάζεται ξέβγαλµα διαλυτότητα 
1/100. Η συσκευασία να διαθέτει ετικέτα µε οδηγίες 
χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ άδειας 
κυκλοφορίας του προϊόντος σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία. Συσκευασία 4 lt

26 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΑΛΙΩΝ Υγρό σαµπουάν καθαριστικό για χαλιά, µοκέτες. ∆εν 
χρειάζεται ξέβγαλµα και δεν αφήνει υπολείµµατα, 
καθαρίζει σε βάθος Συσκευασία των 1 lt.

27 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ  4 lit Υγρό σαπούνι για τα χέρια. Συσκευασία 4lit

28 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ  4 lit Με άρωμα, ουδέτερο ph, φιλικό για τα χέρια και πώμα 
ασφαλείας. Να αφαιρεί αποτελεσματικά υπολείμματα 
απο λίπη, φαγητά κλπ. Συσκευασία 4lit

29 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 1000 ml Αντιστατικό κατά της σκόνης, αντιρρυπαντικό, δεν 
αφήνει σηµάδια και θάµπωµα σε φιάλη με ψεκαστήρα. 
Συσκευασία 1000 ml.

30 ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ Υδροχλωρικό οξύ 450ml σε διάλυμα κατάλληλο για 
καθαρισμό αλάτων και πουρί για λεκάνες wc.
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31 ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤIKO Πλαστικό με εργονομικό κοντάρι όρθιο

32 ΦΙΑΛΑΚΙ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ Φιάλη μικρή βουτανίου. Συσκευασία των 190 γρ.

33 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 450 gr Επαγγελµατικό 2φυλλο, ύψος ρολού 20-24 εκ. βάρος 
450gr.

34 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1KG Επαγγελματικό 2φυλλο, ύψος ρολού  20-24εκ. 
βάρος1KG 

35 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 200 gr. Α' ποιότητας απο καθαρή κυτταρίνη, λευκό, απαλό, 
βάρος 200 gr, σε συσκευασίες των 8, 12 ή 24 τεμ.

36 ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΙΛΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ Χαρτομάντηλα επιτραπέζια σε κουτι 90 2-φυλλων 
βάρους ~110 γρ.

37 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ Ζ-Ζ Α΄ ποιότητας Ζικ-ζακ, απαλές, απορροφητικές σε 
κιβώτιο των 16πακ. 250γρ/πακ. Συσκευασία κιβωτίου 
4000 τεµ.

38 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4 lit Παχύρρευστη µε λευκαντικούς παράγοντες µε 
περιεκτικότητα >4,5% με άρωμα. Κατάλληλη για 
καθαρισµό, απολύµανση και λεύκανση. Σύµφωνη µε 
τις οδηγίες της Ε.Ε. Να διαθέτει έγκριση Ε.Ο.Φ. 
Συσκευασία 4 lt.

     Θεωρήθηκε 30/074/2015                           Πολύγυρος  30/07/2015
     Η Προϊσταμένη Τμήματος                                             Ο συντάξας                         
Προϋπολ.-Λογιστ.-Προμηθ.-Αποθ.

       Κολυμπάνου Βασιλική                                         Μαρινούδης Ιωάννης
            ΠΕ 1 Διοικητικού                                                     ΔΕ1 Διοικητικού
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Αριθμ. Μελέτης : 14/2015 ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών  υγιεινής και 
καθαριότητας

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου

Έχοντας λάβει υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95
2) Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ.4,5,6 του ΕΚΠΟΤΑ
3) Την Π1/3305/03.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 

και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος Β)
4) Τον προϋπολογισμό του Δήμου, στον Κ.Α. 02.10.6635.004 στον οποίο προβλέπεται 

πίστωση 48.309,13 ΕΥΡΩ για την προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας
5) Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών
6) Την ...../2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ψηφίστηκε 

πίστωση  .........,... Ευρώ και εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές.
7) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
8) Τον  Ν.  3852/2010  (Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης).

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

τη  διενέργεια  πρόχειρου  διαγωνισμού με  σφραγισμένες  προσφορές,  με  κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την εκτέλεση της παρακάτω προμήθειας. 

Άρθρο 1: Προμήθεια

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια «ειδών  υγιεινής και καθαριότητας », 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.999,60€  (πλέον Φ.Π.Α. 23%  2.989,91€). 

Άρθρο 2: Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,  
και θα διεξαχθεί την ..../..../2015 ημέρα .................. και από ώρα 11:00 π.μ. Έως ...:... π.μ., 
ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου 
Πολυγύρου.
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Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή προσφορά για το σύνολο της 
προμήθειας σε σφραγισμένο φάκελο όπου θα αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία της 
επιχείρησης, και ο τίτλος της προμήθειας. Ο φάκελος θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής καθώς και χωριστό σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς.

1. Οι διαγωνιζόμενοι - επί ποινή αποκλεισμού - μαζί με την προσφορά τους πρέπει να 
υποβάλλουν στην Επιτροπή του Διαγωνισμού:
α) Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το  γνήσιο της  υπογραφής με  την  οποία θα 

δηλώνεται ότι:
i. Έλαβαν  γνώση  των  όρων  της  διακήρυξης  και  των  Τεχνικών  Προδιαγραφών  και 

αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά 
αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται.

ii. Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας.

iii. Δεν  τελούν  σε  πτώχευση,  εκκαθάριση,  αναγκαστική  διαχείριση,  πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

iv. Δεν  τελούν  υπό  διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση,  έκδοσης  αναγκαστικής 
εκκαθάρισης,  αναγκαστικής  διαχείρισης,  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  υπό  άλλη 
ανάλογη διαδικασία.

v. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης  και  ως  προς  τις  φορολογικές  υποχρεώσεις  τους  κατά  την  ημέρα  του 
διαγωνισμού.

 β)  Εγγύηση συμμετοχής ύψους 2% του προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.  δηλαδή  ποσού  260,00€, η  οποία   βεβαιώνεται  με  την  προσκόμιση  ισόποσου 
γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας, η οποία πρέπει να έχει ισχύ επί ένα τουλάχιστον μήνα μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς.

γ) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους 
σε αυτό και το  ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση  άσκησης  επαγγέλματος  που θα έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

 δ) Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να φέρουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή οποιοδήποτε 
άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας στοιχείο. 

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν 
βεβαίωση  εκπροσώπησης,  αρμοδίως  θεωρημένη  για  το  γνήσιο  της  υπογραφής  του 
εκπροσωπούμενου.

Όταν  θα  λάβουν  μέρος  στον  διαγωνισμό  ως  ατομική  επιχείρηση,  θα  παρίστανται  μόνο 
αυτοπροσώπως.

Οι προσφορές θα ανοιχτούν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στο προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη 
τιμή1,  εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές από την 
Επιτροπή Αξιολόγησης.

Ο  προμηθευτής  στον  οποίο  θα  ανατεθεί  η  προμήθεια  οφείλει  πριν  την  απόφαση 
κατακύρωσης  να  προσκομίσει  στο  Δήμο  τα  πρωτότυπα  έγγραφα  και  πιστοποιητικά  της 
προηγούμενης  παραγράφου.  Σε  περίπτωση  μη  προσκόμισης  έστω  και  ενός  από  τα  ανωτέρω 
έγγραφα και πιστοποιητικά ή αν στον έλεγχο αυτών προκύψει κώλυμα σύναψης της σύμβασης, η 
κατακύρωση γίνεται σε συμμετέχοντα που προσφέρει την αμέσως επόμενη καλύτερη για το φορέα 
προσφορά. 

1
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Το  προσφερόμενο  υλικό  πρέπει  να  πληροί  τις  προδιαγραφές  που  περιγράφονται  στις 
τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Ο προμηθευτής στον οποίο  θα  γίνει  η  κατακύρωση,  υποχρεούται  να καταθέσει  εγγύηση 
καλής εκτέλεσης από αναγνωρισμένη Τράπεζα της Ελλάδος, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης 
ύψους 5% (πέντε τοις εκατό) επί του συμβατικού ποσού, χωρίς το Φ.Π.Α.

Άρθρο 3: Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι 

ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με 
το  αντικείμενο  της  προμήθειας.  Αυτό  αποδεικνύεται  με  την  προσκόμιση  βεβαίωσης 
εγγραφής του κάθε ενδιαφερόμενου προμηθευτή στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο 
και θα βρίσκεται στο φάκελο με τα δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού.

Άρθρο 4: Τόπος και  Χρόνος παράδοσης της προμήθειας

Οι ποσότητες  των υλικών με  βάση τις  ανάγκες  του  δήμου,  θα  παραδίδονται  στα 
τοπικά  Δημοτικά  και  Κοινοτικά  καταστήματα  των  τεσσάρων  Δημοτικών  Ενοτήτων 
(Πολυγύρου, Ανθεμούντα, Ζερβοχωρίων και Ορμύλιας), μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από 
την λήψη της σχετικής ειδοποίησης στον προμηθευτή.

Ο Δήμος δεν υποχρεούται στην εξάντληση των ποσοτήτων ή του προϋπολογισμού 
της παρούσας μελέτης.

Άρθρο 5: Σύμβαση 

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, 
είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε 
ημερών  ούτε  μεγαλύτερο  των  δέκα  ημερών,  προς  υπογραφή  της  σύμβασης  και  να 
καταθέσει, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι μέχρι τις 31/12/2015 με δυνατότητα παράτασης τριών 
(3) μηνών.  Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης 
προμήθειας ειδών υγιεινής και καθαριότητας  με τους ίδιους όρους,  χωρίς υπέρβαση του 
συμβατικού  αντικειμένου,  για  τρείς  μήνες  (πέραν  της  31/12/2015)  δεσμεύοντας  τον  ίδιο 
Κ.Α.Ε. προϋπολογισμού και μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή νέας 
σύμβασης.

Άρθρο 6: Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του Φ.Π.Α. με 

τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος.

Άρθρο 7: Τρόπος Πληρωμής

Ο τρόπος αμοιβής του αναδόχου ορίζεται ως εξής: 

Τα  υλικά  θα  παραλαμβάνονται  από  τις  επιτροπές  του  Δήμου  και  των  Νομικών 
Προσώπων  θα  ελέγχονται  ποσοτικά  και  ποιοτικά  και  εφ’  όσον  κριθούν  κατάλληλα  θα 
συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής.

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει εφ' άπαξ ή τμηματικά ανάλογα με την παράδοση 
των ειδών, με την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων.

Σημειώνεται  ότι  σε  περίπτωση  που  έχει  καταλογιστεί  ποινική  ρήτρα  εις  βάρος  του 
ανάδοχου  εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας 
πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.

Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  κατά το 
νόμο. 
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Άρθρο 8 : Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών, κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες. Διεύθυνση: Πολυτεχνείου 50. Τηλέφωνο 23713 50752, FAX 
23713 50763, αρμόδιος υπάλληλος : Μαρινούδης Ιωάννης.

Τα Τεύχη και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς παραλαμβάνονται από τα γραφεία του 
Δήμου (Γραφείο Προμηθειών) έως την προηγούμενη του διαγωνισμού, αφού καταβληθεί το 
αντίτιμο των 5 (πέντε) €.

Άρθρο 9: Λοιποί όροι
..................................................
..................................................

Άρθρο 10: Δημοσίευση

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί με τοιχοκόλληση στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και 
θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα ..................................,  τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν 
από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. 

Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                       ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
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