
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Αμφιλοχία  15-9 -2020
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                      Αριθμ. Πρωτ:  - 8578 -
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ                                             ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες : Μπιστιντζάνου Αλεξ.
Τηλ: 2642360445
                                                                               

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜ :  235/ 2020
ΘΕΜΑ: «Έγκριση μελέτης για την «Προμήθεια αντισηπτικών, απολυμαντικών 
επιφανειών και λοιπών αναλώσιμων ειδών για την προστασία και την πρόληψη 
διασποράς από τον covid-19 συνολικού προϋπολογισμού 7.985,84 €

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας
Έχοντας υπόψη:

⦁ Τις διατάξεις του άρθ  58 παρ 1 του "N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος 
Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως ισχύει σήμερα

⦁ Τις διατάξεις της παρ.9 άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.(Κώδικας  Δήμων και 
Κοινοτήτων ) όπως ισχύει σήμερα

⦁ Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ και ιδιαιτέρως τα άρθρα 116,118 και 120

⦁ Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 
⦁ Την εξειδικευμένη πίστωση που έχει γραφτεί στον   Κ.Α. 70.01-6699.002

Προμήθειες υλικού ,για την παροχή μέσων προστασίας των 
εργαζομένων ,καθώς και λοιπών υπηρεσιών για την λήψη μέτρων αποφυγής 
και διάδοσης του  κορονοϊού του προυπολογισμού έτους 2020 

⦁ Το από 5-8-2020 πρωτογενές αίτημα  (ΚΗΜΔΗΣ:20REQ007140769) του 
τμήματος Περιβάλλοντος ,καθαριότητας και πρασίνου 

⦁ Το υπ. αριθμ. πρωτ. 6799 / 5-8-2020 τεκμηριωμένο αίτημα 
⦁ Την υπ. αριθμ. Α-647/2020 (Αριθμ πρωτ. 6908/6-8-2020),  (ΑΔΑ:

Ω7ΤΨΩΨΞ-ΞΡΟ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 7.985,84 ευρώ με 
την οποία εγκρίθηκε η διάθεση - ψήφιση της πίστωσης (ΚΗΜΔΗΣ: 
20REQ007140769)

⦁ Την  αριθμ 8/ 30-6-2020 μελέτη του Τμήματος  Περιβάλλοντος, καθαριότητας 
και πρασίνου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Α. Την έγκριση της αριθμ 8/ 30-6-2020 μελέτης  με τίτλο  «Προμήθεια 
αντισηπτικών, απολυμαντικών επιφανειών και λοιπών αναλώσιμων ειδών για 
την προστασία και την πρόληψη διασποράς από τον covid-19 συνολικού 
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προυπολογισμού 7.985,84 €» που συνέταξε το Τμήμα  Περιβάλλοντος, 
καθαριότητας και πρασίνου

Β. Την διενέργεια της προμήθειας  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Κατσούλας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 08/2020

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Προμήθεια αντισηπτικών, απολυμαντικών επιφανειών
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ

και λοιπών αναλώσιμων ειδών για την προστασία

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και την πρόληψη διασποράς από τον covid-19

Κ.Α.: 70-6699.002
Προϋπολογισμός: 7.985,84 €

CPV: 33631600-8 (Αντισηπτικά και απολυμαντικά)
          18143000-3 (Προστατευτικά εξαρτήματα)
          19640000-4 (Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων         
                                 από πολυαιθυλένιο)
          34928480-6 (Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων)
          39830000-9 (Προϊόντα καθαρισμού)

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια αντισηπτικών, απολυμαντικών επιφανειών 

και λοιπών αναλώσιμων ειδών καθαριότητας και υγιεινής για την κάλυψη των έκτακτων 
αναγκών όλων των υπηρεσιών του Δήμου σχετικά με την προστασία του προσωπικού και 
των αιρετών από τον κορωνοϊό και την πρόληψη ενδεχόμενης διασποράς του. Τα προς 
προμήθεια είδη θα είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλα για την χρήση που 
προορίζονται, θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την 
ελληνική νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις και θα ανταποκρίνονται πλήρως στις 
τεχνικές προδιαγραφές που αναγράφονται παρακάτω και θα προέρχονται από νομίμως 
λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις.
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Η προμήθεια μπορεί να πραγματοποιηθεί ολικά ή τμηματικά καθ’ όλη την διάρκεια της 
σύμβασης, σε διάφορα χρονικά διαστήματα ανάλογα με τις ανάγκες του δήμου και οι 
ποσότητες που αναφέρονται παρακάτω είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές, δεδομένου 
ότι οι ποσότητες που θα ζητηθούν θα εξαρτηθούν από τις ανάγκες των υπηρεσιών. Κατά 
συνέπεια είναι δυνατή η αυξομείωση των ποσοτήτων των ειδών, καθώς και η προμήθεια 
ομοειδών υλικών που δεν κατέστη δυνατόν να προβλεφθούν στην παρούσα μελέτη χωρίς 
υπέρβαση του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τις αρμόδιες επιτροπές παραλαβής οι οποίες θα 
ελέγχουν αν τα προς παραλαβή είδη είναι τα ενδεδειγμένα και σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας (στην οποία συμπεριλαμβάνονται και 
τα έξοδα μεταφοράς  στην αποθήκη του Δήμου) ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 
7.985,84 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) το οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α. 70.6699.002 με 
τίτλο «Προμήθειες υλικού για την παροχή μέσων προστασίας των εργαζομένων καθώς και 
λοιπών υπηρεσιών για την λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του  κορωνοϊού» 
οικονομικού έτους 2020.

Αμφιλοχία, 30/06/2020

Συντάχθηκε Θεωρήθηκε
Ο προϊστάμενος του τμήματος Ο Διευθυντής

Γεράσιμος Τσιρογιάννης Δημήτριος Ζαμπάρας
ΠΕ Γεωπόνος ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Προμήθεια αντισηπτικών, απολυμαντικών επιφανειών
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ

και λοιπών αναλώσιμων ειδών για την προστασία

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και την πρόληψη διασποράς από τον covid

Κ.Α.: 70.6699.002
Προϋπολογισμός: 7.985,84 €

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

ΓΕΝΙΚΑ:
Όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι κατάλληλης ποιότητας, νέα, αμεταχείριστα, 
κατάλληλα συσκευασμένα στις πρωτότυπες συσκευασίες τους. 
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Τα προϊόντα αντισηπτικών και απολυμαντικών υγρών θα πρέπει:

⦁ Να τηρούν πρότυπα ποιότητας και να είναι ως προς την παραγωγή και διακίνησή 
τους πιστοποιημένα. Αποκλείονται τα είδη με φθαρμένες ή παραμορφωμένες 
συσκευασίες. 

⦁ Να δίδονται οδηγίες χρήσεως καθώς και οδηγίες ασφάλειας.

⦁ Να ξεπλένονται εύκολα και να μην αφήνουν υπολείμματα.

⦁ Να είναι χαμηλού αφρισμού και βιοαποικοδομήσιμα.

⦁ Να μην αναδύουν δυσάρεστες οσμές και να μην είναι επιβλαβή για την υγεία του 
προσωπικού και των επισκεπτών.

⦁ Να μην είναι τοξικά και να μην προκαλούν ερεθισμούς στα μάτια και στο δέρμα.

⦁ Να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον.

⦁ Να καλύπτουν πλήρως τις διατάξεις ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων

Οι μάσκες θα πρέπει:
⦁ Να παρέχουν προστασία από επικίνδυνους, αιωρούμενους ρύπους.

⦁ Να είναι κατάλληλες για χρήση από εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α.

⦁ Να είναι κατασκευασμένες εξολοκλήρου ή κατά το κύριο μέρος από το υλικό 
φιλτραρίσματος.

⦁ Να μην έχουν βαλβίδα εκπνοής.

⦁ Να καλύπτονται από το Πρότυπο EN149: 2001 + A1: 2009.

Τα γάντια θα πρέπει:

⦁ Να είναι υποαλλεργικά, να μην προκαλούν ερεθισμούς στους χρήστες και να έχουν 
καλή εφαρμογή.

⦁ Να έχουν αντοχή έτσι ώστε να μην σχίζονται κατά την χρήση τους.

⦁ Να είναι πρόσφατης παραγωγής (μέγιστο έξι μηνών από την παραλαβή).

⦁ Να αναγράφεται στην συσκευασία το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής.

⦁ Να διατίθενται σε όλα τα μεγέθη.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:
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1. Υγρό αντισηπτικό gel χεριών 1000 ml
Ήπιο αλκοολούχο αντισηπτικό gel χεριών σε συσκευασία 1000ml με περιεκτικότητα 

αλκοόλης ή μίγματος αλκοολών (αιθανόλη, ισοπροπανόλη ή προπανόλη) με άθροισμα 
τουλάχιστον 70% και πιστοποίηση CE. Να μην χρειάζεται ξέβγαλμα και να διαθέτει αντλία 
έγχυσης. Υποχρεωτικά θα φέρει αριθμό έγκρισης από τον ΕΟΦ.

2. Υγρό απολυμαντικό επιφανειών 500 ml
Απολυμαντικό καθαριστικό επιφανειών με αντλία, κατάλληλο όλες τις επιφάνειες 
ειδικότερα σε χώρους εργασίας. Να δρα άμεσα και να μην χρειάζεται ξέβγαλμα. Να είναι 
άοσμο. Να εξουδετερώνει βακτήρια και μύκητες. Σε συσκευασία των 500 ml.

3. Καθαριστικό οδών, κάδων απορριμμάτων κλπ 4 L
Καθαριστικό με ειδική χημική σύνθεση, κατάλληλη για τον καθαρισμό και την απόσμηση 
του οδοστρώματος στις λαϊκές αγορές, των κάδων απορριμμάτων, των 
απορριμματοφόρων οχημάτων και άλλων εγκαταστάσεων, επιβαρημένων με οργανικούς 
ρύπους. Θα πρέπει να περιέχει αλκοόλη σε ποσοστό τουλάχιστον 25% και αιθέρια έλαια σε 
ποσοστό άνω του 40%.  Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αραιωμένο μέχρι 1 μέρος υλικού σε 
1000-4000 μέρη κρύου ή ζεστού νερού. Θα πρέπει να μπορεί να αραιώνεται με την 
μικρότερη κατά το δυνατό ποσότητα καθαριστικού σε ένα λίτρο νερό. Να είναι ασφαλές σε 
όλα τα μέταλλα και στο αλουμίνιο καθώς επίσης στα πλαστικά, λάστιχα, κλπ, να είναι 
χαμηλού αφρισμού και βιοαποικοδομήσιμο και καταχωρημένο στο Εθνικό Μητρώο 
Χημικών Προϊόντων. Σε συσκευασία των 4 lit.

4. Υγρό καθαρισμού χεριών
Κρεμοσάπουνο χεριών  σε μορφή υγρού παχύρευστου διαλύματος με απολυμαντικές και 
αντιβακτηριδιακές ικανότητες. Σε συσκευασία των 4 lit.

5. Υγρό απολυμαντικό χλώριο
Απολυμαντικό παχύρευστο υγρό ειδών υγιεινής με βάση το χλώριο (διάλυμα 
υποχλωριώδους νατρίου 3,5 - 5%) -τύπου χλωρίνης - το οποίο να περιέχει μη ιονικά 
τασιενεργά λιγότερο από 5% .Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες για τη 
αραίωση και χρήση καθώς και οδηγίες προφύλαξης. Σε συσκευασία των 4 lit.

6. Υγρό απολυμαντικό λεκάνης WC 750 ml
Καθαριστικό και αποσμητικό υγρό λεκάνης WC (παπί) με αντιμικροβιακές ιδιότητες 
κατάλληλο για επιφάνειες εμαγιέ. Σε συσκευασία 750 ml.

7. Φιλτρόμασκα FFP2
Μάσκα με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης αιωρούμενων ρύπων από συνθετικό 
υλικό  που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι με διπλό ιμάντα προσαρμογής. Να μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί μέχρις ότου ο χρήστης αντιληφθεί ότι δυσχεραίνεται η αναπνοή του. Η 
μάσκα στο φίλτρο πρέπει να έχει ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: CE, FFP2, κατασκευαστής, 
έτος κατασκευής, κωδικός προϊόντος, κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης. Να καλύπτεται 
από το Πρότυπο EN149: 2001 + A1: 2009.

8. Γάντια μιας χρήσης
Γάντια ελαστικά μιας χρήσης μήκους περίπου 20 cm κατασκευασμένα από φυσικό 
ελαστικό 100% λάτεξ. Θα φέρουν σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος 
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κατασκευής και εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς. Σε 
συσκευασία-κουτί 100 τεμαχίων και διάθεση σε όλα τα μεγέθη.

9. Σακούλες απορριμμάτων  0,45m Χ 0,65m
Σακούλες απορριμμάτων τύπου «φανελάκι» διαστάσεων 45 (άνοιγμα) Χ 65 (ύψος) cm για 
χρήση σε κάδους γραφείων και wc. Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από παρθένο 
υλικό 100% χαρτοπλάστ, αρωματικές, σε ρολό 30 τεμαχίων και βάρους ρολού περίπου 100 
gr 

10. Κάδος απορριμμάτων γραφείου με πεντάλ
Πλαστικός κάδος απορριμμάτων γραφείου με ποδοκίνητο καπάκι (πεντάλ), χωρητικότητας 
περίπου 15 λίτρων και ενδεικτικών διαστάσεων 35cm (Υ) Χ 26cm Χ 22cm, με πλαστική 
στεφάνη για να στερεώνεται η σακούλα, χρώματος κατά προτίμηση γκρι.

11. Σετ κάδος WC-πιγκάλ με πεντάλ
Σετ πλαστικού κάδου απορριμμάτων μπάνιου με ποδοκίνητο καπάκι (πεντάλ), 
χωρητικότητας περίπου 12 λίτρων και ενδεικτικών διαστάσεων 35cm (Υ) Χ 25cm Χ 20cm 
και πλαστικού πιγκάλ μπάνιου ενδεικτικών διαστάσεων 43cm (Υ) Χ 13cm Χ 13cm, 
χρώματος κατά προτίμηση μωβ.

12. Υαλοκαθαριστήρας 
Καθαριστήρας με σφουγγάρι και λάστιχο για τον καθαρισμό, την απομάκρυνση και την 
αποστράγγιση υγρών από επίπεδες επιφάνειες, τζάμια κλπ. με πλάτος καθαρισμού 35cm. 
Θα φέρει υποχρεωτικά μεταλλική βάση για το λάστιχο και το σφουγγάρι και πλαστική 
υποδοχή για κοντάρι

13. Χαρτί κουζίνας
Χαρτί κουζίνας ρολό, δίφυλλο, επαγγελματικό λευκό, μεγάλης αντοχής και 
απορροφητικότητας από 100% λευκασμένο χημικό και θερμομηχανικό πολτό, 100% 
υδατοδιαλυτό και Α' ποιότητας. Να είναι συσκευασμένα και εξολοκλήρου τυλιγμένα για 
λόγους υγιεινής. Το βάρος του ρολού να είναι 1000 gr ±10%.

14. Χαρτομάντηλα αυτοκινήτου (σετ 100 τεμ)
Χαρτομάντηλα αυτοκινήτου από 100% πρωτογενή χαρτομάζα, απορροφητικά, ανθεκτικά, 
σε χάρτινη συσκευασία, Α' ποιότητας σε συσκευασία των 100 τεμαχίων (πακέτο)

Αμφιλοχία, 30/06/2020

Συντάχθηκε Θεωρήθηκε
Ο προϊστάμενος του τμήματος Ο Διευθυντής

Γεράσιμος Τσιρογιάννης Δημήτριος Ζαμπάρας
ΠΕ Γεωπόνος ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Προμήθεια αντισηπτικών, απολυμαντικών επιφανειών
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ

και λοιπών αναλώσιμων ειδών για την προστασία

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και την πρόληψη διασποράς από τον covid-19

Κ.Α.: 70.6699.002
Προϋπολογισμός: 7.985,84 €

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A CPV Αναλυτική Περιγραφή Μ.Μ Ποσότητα 
Μελέτης 

Τιμή 
Μονάδος

Καθαρή 
Αξία

Αξία 
Φ.Π.Α

1 33631600-8 Υγρό αντισηπτικό gel χεριών 1000 ml Τεμάχιο 150 8,00 1.200,00 72,00

2 33631600-8 Υγρό απολυμαντικό επιφανειών 500 ml Τεμάχιο 100 5,00 500,00 30,00

3 33631600-8 Καθαριστικό οδών, κάδων απορριμμάτων κλπ 4 L Τεμάχιο 2 70,00 140,00 33,60

4 33631600-8 Υγρό καθαρισμού χεριών 4 L Τεμάχιο 60 4,00 240,00 14,40

5 33631600-8 Υγρό απολυμαντικό χλώριο 4 L Τεμάχιο 50 6,00 300,00 72,00

6 33631600-8 Υγρό απολυμαντικό λεκάνης WC 750 ml Τεμάχιο 50 1,80 90,00 21,60

7 18143000-3 Φιλτρόμασκα FFP2 (σετ 10 τεμ) Σετ 80 17,00 1.360,00 81,60

8 18143000-3
Γάντια μιας χρήσης (σετ 100 τεμ)/ Συσκευασία 
M/L Σετ 200 5,40 1.080,00 64,80
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9 19640000-4
Σακούλες απορριμμάτων  0,45m Χ 0,65m (σετ 30 
τεμ) Σετ 400 1,00 400,00 96,00

10 34928480-6 Κάδος απορριμμάτων γραφείου με πεντάλ Τεμάχια 70 10,00 700,00 168,00

11 34928480-6 Σετ Κάδος WC-πιγκάλ με πεντάλ Τεμάχια 30 15,00 450,00 108,00

12 39830000-9 Υαλοκαθαριστήρας Τεμάχια 8 5,00 40,00 9,60

13 39830000-9 Χαρτί κουζίνας Τεμάχια 240 1,80 432,00 103,68

14 39830000-9 Χαρτομάντηλα αυτοκινήτου (σετ 100 τεμ) Σετ 240 0,60 144,00 34,56

ΣΥΝΟΛΑ 7.076,00 909,84

Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια προέκυψε από έρευνα αγοράς (μέσω διαδικτύου) σε 
τιμές λιανικής πώλησης και λαμβάνοντας υπόψη κατακυρώσεις διαγωνισμών Δημοσίου 
των τελευταίων 2 ετών

Αμφιλοχία, 30/06/2020

Συντάχθηκε Θεωρήθηκε
Ο προϊστάμενος του τμήματος Ο Διευθυντής

Γεράσιμος Τσιρογιάννης Δημήτριος Ζαμπάρας
ΠΕ Γεωπόνος ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Προμήθεια αντισηπτικών, απολυμαντικών επιφανειών
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ

και λοιπών αναλώσιμων ειδών για την προστασία

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και την πρόληψη διασποράς από τον covid-19

Κ.Α.: 70.6699.002
Προϋπολογισμός: 7.985,84 €

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της προμήθειας
Η παρούσα αφορά την προμήθεια αντισηπτικών, απολυμαντικών επιφανειών και λοιπών 
αναλώσιμων ειδών καθαριότητας και υγιεινής για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών 
όλων των υπηρεσιών του Δήμου σχετικά με την προστασία του προσωπικού και των 
αιρετών από τον κορωνοϊό και την πρόληψη ενδεχόμενης διασποράς του.

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις
Η ανάδειξη αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, 
κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης, με βάση τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο 
των ειδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», του Ν. 
3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και τις διατάξεις του 
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Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Άρθρο 3ο  Προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 7.985,84 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α 70.6699.002 του 
προϋπολογισμού του Δήμου Αμφιλοχίας οικονομικού έτους 2020.

Άρθρο 4ο: Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Η σύμβαση
β. Η προσφορά του αναδόχου 
γ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 
δ. Οι τεχνικές προδιαγραφές
ε. Η συγγραφή υποχρεώσεων
στ. Η τεχνική έκθεση

Άρθρο 5ο: Χρόνος και τόπος εκτέλεσης της προμήθειας   
Η ανωτέρω εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα αρχίσει με την υπογραφή της σύβασης και 
θα λήξει με την παράδοση των υλικών, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο έως 
30/12/2020. Οι ποσότητες των υλικών που απαιτούνται είναι ενδεικτικές και όχι 
δεσμευτικές για την υπηρεσία και μπορεί να παραδίδονται τμηματικά, σύμφωνα με την 
παραγγελία της υπηρεσίας, στο χώρο που θα υποδειχθεί από την τελευταία.

Άρθρο 6ο: Δικαιολογητικά συμμετοχής

⦁ Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρούσας.

⦁ Υπεύθυνη Δήλωση (μόνο στην περίπτωση που δεν είναι ήδη διαθέσιμο το ποινικό 
μητρώο) στην οποία να δηλώνουν ότι «δεν υφίστανται στο πρόσωπό μου λόγοι 
αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα.». Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι για το παραπάνω πιστοποιητικό 
ποινικού μητρώου οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση προς 
έκδοσή του το αργότερο μέχρι τη λήξη υποβολής προσφορών και να το 
καταθέσουν όταν εκδοθεί (το πιστοποιητικό), ακόμη και κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης της σύμβασης. 

⦁ Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

⦁ Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

⦁ Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι έχουν 
λάβει γνώση των όρων της τεχνικής περιγραφής, των τεχνικών προδιαγραφών και 
των λοιπών στοιχείων της μελέτης και συμφωνούν με αυτούς.

⦁ Όποιο άλλο έγγραφο ή υπεύθυνη δήλωση ζητηθεί κατά την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος.

Άρθρο 7ο: Υπογραφή  σύμβασης
Ο ανάδοχος υποχρεούται, μέσα σε χρόνο που θα ορίσει η αρμόδια υπηρεσία, να 
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προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Άρθρο 8ο: Αναθεώρηση τιμών 
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες  κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

Άρθρο 9ο: Παράδοση-Παραλαβή Υλικών
Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο Δήμο σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Η 
παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και 
παραλαβής προμηθειών μέσα στον οριζόμενο κατά τα ανωτέρω χρόνο.

Άρθρο 10ο: Αντικατάσταση  ειδών  
Εάν κατά την διάρκεια της παραλαβής τα είδη δεν ανταποκρίνονται στους όρους της 
σύμβασης και παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές ή είναι 
ελαττωματικά τότε ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα  αντικαταστήσει, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις. 

Άρθρο 11ο: Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του προμηθευτή μπορεί να γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της καλής 
εκτέλεσης της προμήθειας με τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής και την 
προσκόμιση των τιμολογίων και των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής.

Άρθρο 12ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο προμηθευτής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως 
τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή 
τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα λήξης υποβολής των προσφορών. Οι παραπάνω 
κρατήσεις υπολογίζονται κάθε φορά επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων.

Άρθρο 13ο: Επίλυση διαφορών
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 
Ν.4412/16 και του Ν. 3463/2006.

Άρθρο 14ο : Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου 
Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που συντρέχει λόγος αναφερόμενος 
στο άρθρο 203 του Ν.4412/16 και εφαρμόζονται οι κυρώσεις που το ανωτέρω άρθρο 
προβλέπει για την έκπτωση του αναδόχου. 

Αμφιλοχία, 30/06/2020

Συντάχθηκε Θεωρήθηκε
Ο προϊστάμενος του τμήματος Ο Διευθυντής

Γεράσιμος Τσιρογιάννης Δημήτριος Ζαμπάρας
ΠΕ Γεωπόνος ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

10



ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Προμήθεια αντισηπτικών, απολυμαντικών επιφανειών
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ

και λοιπών αναλώσιμων ειδών για την προστασία

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και την πρόληψη διασποράς από τον covid-19

Κ.Α.: 70.6699.002
Προϋπολογισμός: 7.985,84 €

Ε Ν Τ Υ Π Ο    Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

Της επιχείρησης 

…………………………….…………………….………………………….………………………………… µε έδρα 

στ… ………………………………………..…….………………………. οδός 

……….………………………….……..………………… αριθ. ……...Τ.Κ………………. Τηλ.: 

…………………..………… Κινητό………………....……..……. Fax: …………..…………. 

Αφού έλαβα γνώση των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας, υποβάλλω την 

παρούσα προσφορά:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A CPV Αναλυτική Περιγραφή Μ.Μ Ποσότητα 
Μελέτης 

Τιμή 
Μονάδος

Καθαρή 
Αξία

Αξία 
Φ.Π.Α

1 33631600-8 Υγρό αντισηπτικό gel χεριών 1000 ml Τεμάχιο 150

2 33631600-8 Υγρό απολυμαντικό επιφανειών 500 ml Τεμάχιο 100

3 33631600-8 Καθαριστικό οδών, κάδων απορριμμάτων κλπ 4 L Τεμάχιο 2

4 33631600-8 Υγρό καθαρισμού χεριών 4 L Τεμάχιο 60

5 33631600-8 Υγρό απολυμαντικό χλώριο 4 L Τεμάχιο 50

6 33631600-8 Υγρό απολυμαντικό λεκάνης WC 750 ml Τεμάχιο 50

7 18143000-3 Φιλτρόμασκα FFP2 (σετ 10 τεμ) Σετ 80

8 18143000-3
Γάντια μιας χρήσης (σετ 100 τεμ)/ Συσκευασία 
M/L Σετ 200

9 19640000-4
Σακούλες απορριμμάτων  0,45m Χ 0,65m (σετ 30 
τεμ) Σετ 400

10 34928480-6 Κάδος απορριμμάτων γραφείου με πεντάλ Τεμάχια 70

11 34928480-6 Σετ Κάδος WC-πιγκάλ με πεντάλ Τεμάχια 30

12 39830000-9 Υαλοκαθαριστήρας Τεμάχια 8

13 39830000-9 Χαρτί κουζίνας Τεμάχια 240

14 39830000-9 Χαρτομάντηλα αυτοκινήτου (σετ 100 τεμ) Σετ 240

ΣΥΝΟΛΑ

∆ηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα τα ανωτέρω και αναλαµβάνω 
την εκτέλεση της εν λόγω προµήθειας µε το άνωθεν τιµολόγιο προσφοράς.
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Τόπος: ………………………………………….,                 /         / 2020

Ο προσφέρων
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