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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα αφορά στην έκτακτη προμήθεια «EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ»
για την ευπρεπή και εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης. Η προμήθεια
αυτή θα καλύψει τις άμεσες ανάγκες του Δήμου μας.
Ο Δήμος μας διενέργησε για πρώτη φορά ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια «EIΔΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» και για τις Σχολικές επιτροπές του και οι απαραίτητες
διαδικασίες για τη σύνταξη μελέτης και την προετοιμασία του διαγωνισμού αποδείχθηκαν ιδιαίτερα
χρονοβόρες.
Στον ανοιχτό διαγωνισμό που διεξήχθη στις 11/4/2014 για την προμήθεια αυτή τόσο για το Δήμο
όσο και για τα νομικά του πρόσωπα, υποβλήθηκαν έντεκα (11) φάκελοι προσφορών και κατά του
Πρακτικού του διαγωνισμού υποβλήθηκαν τέσσερις (4) ενστάσεις, έτσι ο διαγωνισμός βρίσκεται
σήμερα στην ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου - ελέγχου των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων
και δεν προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί η κατακύρωση και υπογραφή συμβάσεων πριν την
παρέλευση ενός μηνός .
Η άμεση προμήθεια ορισμένων ειδών καθαριότητας , των οποίων τα αποθέματα στις αποθήκες
έχουν εξαντληθεί, κρίνεται απόλυτα αναγκαία για την τήρηση της δημόσιας υγείας .
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ ( Υ.Α. 11389/93) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για οποιοδήποτε από τα ζητούμενα είδη .
Δεκτές θα γίνονται οι προσφορές που αφορούν σε όλη τη ζητούμενη ποσότητα του προσφερόμενου
είδους, όπως αυτά αναλύονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Προσφορά για μέρος της
ποσότητας του προσφερόμενου είδους , δεν θα γίνεται δεκτή .
Η συνολική δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 4.593,49
ευρώ πλέον Φ.Π.Α.23% (1.056,51 ευρώ) σύνολο 5.650,00 Ευρώ.
Οι τιμές βάσει των οποίων συντάχθηκε η μελέτη είναι τιμές εμπορίου.
Η δαπάνη θα βαρύνει τους κωδικούς του Προϋπολογισμού του Δήμου Ελληνικού –
Αργυρούπολης οικον. έτους 2014 , Κ.Α. 15.6634.0001 ποσό 3.770,00 ευρώ και Κ.Α. 35.6634.0001
ποσό 1.880,00 ευρώ .
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, 15/5/2014
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΚΥΡΙΑΚΑΡΑΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΜΑΛΑΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού την εμπορική ονομασία των
προϊόντων που προσφέρουν, καθώς και την ονομασία της εταιρείας παραγωγής των προϊόντων,
στο φύλλο ΤΕΧΝΙΚΗΣ προσφοράς της υπηρεσίας.
΄Ολα τα προς προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με την παρακάτω τεχνική περιγραφή,
αναγνωρισμένης μάρκας, και θα καλύπτουν τουλάχιστον τις παρακάτω προδιαγραφές :
Η παραγωγή, σύνθεση και σήμανση τους θα είναι σύμφωνη με τους νόμους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
και της Ελληνικής Κυβέρνησης και η πώληση αυτού να επιτρέπεται χωρίς κανένα περιορισμό σε όλες
τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. Θα φέρουν σήμανση CE και ετικέτες σύμφωνα με τα
απαιτούμενα στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Να είναι εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές.
Όλα τα είδη με α/α στον ενδεικτικό προϋπολογισμό 1 έως 10 θα είναι πιστοποιημένα κατά ISO
9001 (Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας).
Για τα απορρυπαντικά ειδικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ :
 Κανονισμός (ΕΚ) 648/2004 και Κανονισμός (ΕΚ) 907/2006 σχετικά με τα απορρυπαντικά
(EE L 104/8.4.2004 και L 168/21.6.2006 αντίστοιχα) και οι τροποποιήσεις του.
 KYA 381/2005 «Ορισμός αρμόδιας Εθνικής Αρχής και καθορισμός μέτρων ελέγχου, τελών
και κυρώσεων για την εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004 του Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με τα απορρυπαντικά» (ΦΕΚ 539/Β/2-5-2006).
 Νομοθεσία σχετικά με την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων ουσιών
και μειγμάτων (Καν. ΕΚ 1272/2008, και οδηγία 1999/45/ΕΚ όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν) . Η οδηγία 1999/45/ΕΚ έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό Δίκαιο με την Υπουργική
Απόφαση 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19.9.2002)
 K.Y.A. 1233/91 και 172/92 (ΦΕΚ 277/Β/20.4.1992), όπως τροποποιήθηκε από την
Υπουργική Απόφαση 918/96 (ΦΕΚ 534/Β/30.6.1997) περί καθιέρωσης συστήματος
καταχώρησης, σύμφωνα με το οποίο κάθε καθαριστικό προϊόν που πρόκειται να
κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά πρέπει να φέρει αριθμό καταχώρησης του Μητρώου
απορρυπαντικών και καθαριστικών προϊόντων που τηρείται στη Διεύθυνση Πρώτων Υλών
και Βιομηχανικών Προϊόντων του ΓΧΚ.
Ακόμα για τα απορρυπαντικά να ισχύουν τα παρακάτω:
 Να έχουν καλή ικανότητα διαβροχής και διείσδυσης.
 Να απομακρύνουν τη ρύπανση από τις επιφάνειες και να τη διατηρούν σε μορφή
αιωρήματος ή διαλύματος.
 Να χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες αραιώσεις και θερμοκρασίες που προτείνονται από
τον κατασκευαστή.
 Να μην οξειδώνουν ή διαβρώνουν τον εξοπλισμό.
 Να μην είναι τοξικά και να μην προκαλούν ερεθισμούς στα μάτια και στο δέρμα.
 Να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον.
 Να μην επιτρέπουν στο σκληρό νερό να σχηματίζει αποθέσεις αλάτων.
 Να διαλύονται καλά και εύκολα στο νερό.
 Να ξεπλένονται εύκολα και να μην αφήνουν υπολείμματα.
 Να μην αναδύουν δυσάρεστες οσμές και να μην είναι επιβλαβή για την υγεία του
προσωπικού και των επισκεπτών.
 Να είναι σφραγισμένα και να φέρουν ετικέτα αναγνώρισης, να φέρουν ετικέτα στα
Ελληνικά ή και στα Ελληνικά όπου θα αναγράφονται η φράση ‘’μακριά από παιδιά’’, το
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τηλέφωνο του Κέντρου Δηλητηριάσεων και ο υπεύθυνος για τη διάθεση του προϊόντος στην
αγορά.
Να έχουν βιοδιασπασιμότητα τουλάχιστον 90%
Το υλικό συσκευασίας των απορρυπαντικών – καθαριστικών να είναι φιλικό προς το
περιβάλλον και ανακυκλώσιμο .
Αν το προϊόν ταξινομείται ως επικίνδυνο, να φέρει το σύμβολο και την ένδειξη κινδύνου, τις
φράσεις κινδύνου και τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης.
Στην περίπτωση που ταξινομούνται ή επισημαίνονται ως διαβρωτικά, να έχουν πώμα
ασφαλείας και ανάγλυφη επισήμανση κινδύνου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
1
Aπορρυπαντικό
Τεμ. των
παχύρευστο υγρό απορρυπαντικό με επιφανειοδραστικές
W.C.
750ml
ουσίες χαμηλού αφρισμού, για τον καθαρισμό της λεκάνης
της τουαλέτας , να καθαρίζει σε βάθος τη λεκάνη,
χαρίζοντάς της άρωμα που διαρκεί, ενώ ταυτόχρονα
εξαφανίζει τα μικρόβια, τα άλατα, τη θαμπάδα και το
πουρί,να απλώνεται εύκολα στο εσωτερικό της λεκάνης με
ειδικού στομίου πλαστικό μπουκάλι των 750ml,.
2
Μαλακτικό
ΤΕΜ των 2lt Να περιέχει ενεργά συστατικά βιοδιασπώμενα ώστε να μην
ρούχων
επιβαρύνει το υδάτινο περιβάλλον . Να συσκευάζεται σε
ειδικά μελετημένες συσκευασίες ώστε να είναι 100%
ανακυκλώσιμες και ασφαλείς για το χρήστη, να είναι φιλικό
με την επιδερμίδα , υποαλλεργικό και να μην προκαλεί
ερεθισμούς , να προσφέρει απαλότητα στα ρούχα
3
Σκόνες
Τεμ των 6 kg απορρυπαντικό πλυντηρίου σε σκόνη που να διαλύεται
πλυντηρίου
εύκολα και πλήρως , να εξασφαλίζει καθαριότητα και
ρούχων
λάμψη στα ρούχα, να περιέχει ενεργά τασιενεργά
συστατικά βιοδιασπώμενα ώστε να μην επιβαρύνει το
υδάτινο περιβάλλον, να μην περιέχει βόριο και φωσφορικά
.Να είναι συσκευασμένο σε100% ανακυκλώσιμες και
ασφαλείς για το χρήστη συσκευασίες, να μην προκαλεί
φθορές στις ίνες των ρούχων, να πλένει αποτελεσματικά και
στους 30C° ( δοσολογία 10-20 γρ./κιλό στεγνού ιματισμού)
Σε συσκευασία των 6 kg.
4
Υγρό
Τεμ του 1 lt Να είναι παχύρρευστο, αρωματικό, χαμηλού αφρισμού, να
καθαρισμού
απομακρύνει δύσκολους ρύπους οργανικής και ανόργανης
δαπέδου
φύσης, να μην απενεργοποιούνται από την σκληρότητα του
νερού . Με επιφανειοδραστικές ουσίες και σάπωνες .
Αντίστοιχο του Άζαχ, σε συσκευασία του 1 lt
5
Υγρό σαπούνι Τεμ των 750 Να περιέχει επιφανειοδραστικές ουσίες και σάπωνες. Να
πιάτων
ml
έχει ουδέτερο ΡΗ 6-7,συσκευασία των 750 ml
6
Χλωρίνη λεμόνι Τεμ των 2 lt αρωματικό , λευκαντικό και απολυμαντικό διάλυμα
συσκ.
υποχλωριώδους νατρίου 3-6% κ.β. σε ενεργό χλώριο, να
έχει το δυνατόν ευχάριστη και διακριτική οσμή , σε
συσκευασία των 2 λίτρων
και να αναγράφεται η
ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Επίσης η συσκευασία να
διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσεως, οδηγίες προφύλαξης
και αρ. άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
7
Χαρτί
ρολό
Τεμ 1 kg
απορροφητικά από 100% λευκασμένο χημικό πολτό ρολό
κουζίνας
των 1000 γρ. έκαστο
8
Χαρτί υγείας
Πακέτο των απορροφητικά από 100% λευκασμένο χημικό πολτό σε
12 ρολών
συσκευασία των 12 ρολών , των 150 γρ. έκαστο

4

9

Χαρτοπετσέτες

Πακέτο των
130 γρ.

10

Χειροπετσέτες,
ZIK - ZAK

πακέτο 4000
τεμ.

11

Γάντια λάτεξ

12

Μωρομάντηλα
μιας χρήσης

Κουτί των
100 τεμ.
Τεμάχιο των
72 φύλλων

13

Πετσέτα
απορροφ. Νο 3

τεμ

14

Σφουγγαράκια
για πιάτα
Φαράσι δρόμου
Σάκοι απορ/των
πλαστικοί
0,90x1,10

τεμ

15
16

17

Σάκοι απορ/των
πλαστικοί 0,65x
0,90

τεμ
Κιλό

Κιλό

απορροφητικά από 100% λευκασμένο χημικό πολτό.
Διαστάσεων 28Χ30 (μονόφυλλα) σε λευκή απόχρωση,
βάρος χαρτιού ανά κουτί 130 γρ. 100 τεμάχια
χαρτοπετσέτες ανά κουτί
απορροφητικά από 100% λευκασμένο χημικό πολτό ( ζικ
ζακ ) σε συσκευασία πακέτου που περιέχει 4000 τεμ. ( 20
κουτιά των 200 τεμ. έκαστο 230 gr.)
Από λάτεξ σε συσκευασία 100 τεμ. Α΄΄ ποιότητας
υπο - αλλεργικό προϊόν 100%, με ουδέτερο PH, χωρίς
οινόπνευμα για να μην προκαλεί ερεθισμούς σε συσκευασία
των 72 φύλλων
ΤΥΠΟΥ WETTEX , σπογγοπετσέτες από αναγεννημένη
κυτταρίνη, με πρώτη ύλη το ξύλο . Για ενδυνάμωση να
περιέχουν ίνες βαμβακιού, επίσης φυσικό προϊόν. Να είναι
απορροφητικές και να μην αποτελούν κίνδυνο για την
ανθρώπινη υγεία ούτε για το περιβάλλον πάχους ,
τουλάχιστον 3χιλ.
μεγάλο μέγεθος με δύο επιφάνειες (μαλακή και σκληρή
συρμάτινη )
πλαστικό με χερούλι ορθοστατικό ύψους 70 εκ.
πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων μαύρου
χρώματος
παράγονται από πολυαιθυλένιο χαμηλής περιεκτικότητας
LDPE, υψηλής αντοχής και διαστάσεων 90 Χ 110 cm, 7-8
τεμ. ανά κιλό
πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων μαύρου
χρώματος
παράγονται από πολυαιθυλένιο χαμηλής περιεκτικότητας
LDPE, υψηλής αντοχής και διαστάσεων 65 Χ 110 cm, 1516 τεμ. ανά κιλό

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, 15/5/2014
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΑΡΑΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΜΑΛΑΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΙΙΙ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ
Η παρούσα αφορά στην προμήθεια «EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» για την
ευπρεπή και εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης . Η προμήθεια ειδών
καθαριότητας και ευπρεπισμού θα καλύψει τις άμεσες ανάγκες όλων των Διευθύνσεων του Δήμου. Η
εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ ( Υ.Α. 11389/93) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για οποιοδήποτε από τα ζητούμενα είδη .
Δεκτές θα γίνονται οι προσφορές που αφορούν σε όλη τη ζητούμενη ποσότητα του προσφερόμενου
είδους, όπως αυτά αναλύονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Προσφορά για μέρος της ποσότητας
του προσφερόμενου είδους , δεν θα γίνεται δεκτή
Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 4.593,49 ευρώ πλέον
Φ.Π.Α.23% (1.056,51 ευρώ) σύνολο 5.650,00 Ευρώ.
ΑΡΘΡΟ 2 : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η διενέργεια και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις:
α) Τον νέο Δ.Κ.Κ. Ν.3463/2006.
β) Του Ν.2286/1-2-1995(ΦΕΚ 19Α)
γ) Την 11389/93 απόφαση Υπ. Εσωτερικών “Περί (ΕΚΠΟΤΑ)” που ισχύει μέχρι έκδοσης νεώτερης
απόφασης (όπως φαίνεται στο άρθρο 10 του Ν2286/95).
ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Α. ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Γ. Η ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Δ. Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ε. Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ( ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΘΡΟ 4 : ΣΥΜΒΑΣΗ
1.
Ο προμηθευτής στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε (10)
δέκα ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης.
2.
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της παρούσης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία
που προσδιορίζονται στο άρθρο 25 της Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ). Η σύμβαση δεν μπορεί να
περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται από το
Δήμαρχο και από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή τον ειδικά εξουσιοδοτημένο με
πληρεξούσιο εκπρόσωπο.
3.
Ο προμηθευτής θα εγγυηθεί με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα υλικά που θα προμηθεύσει
θ’ ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, θα είναι άριστης ποιότητας
και ότι αυτά ανταποκρίνονται πλήρως για τη χρήση που προορίζονται.
4.
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια για ένα μήνα από την υπογραφή της .
ΑΡΘΡΟ 5: ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
Η παράδοση θα γίνεται μετά από έγγραφη παραγγελία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου με πλήρη
περιγραφή των ειδών . Ως προς την συσκευασία και την περιγραφή των ειδών θα δίδεται βάσει
αυτών που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Η παραγγελία μπορεί να στέλνεται προς τον προμηθευτή με FAX.
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Ο προμηθευτής σε περίπτωση που το είδος της παραγγελίας δεν υπάρχει στην αγορά, οφείλει να
ενημερώσει τις υπηρεσίες του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης εγκαίρως και οπωσδήποτε πριν την
ημέρα εκτέλεσης της παραγγελίας ώστε να μην φέρει ευθύνη από την μη προσκόμισή του.
ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παραλαβή, η διαδικασία παραλαβής και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής, γίνεται
σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών. Ειδικότερα η παραλαβή των ειδών θα γίνεται σταδιακά από την αρμόδια επιτροπή
παρουσία του αναδόχου και η συνολική ποσότητα δύναται να αυξομειώνεται ανάλογα με τις ανάγκες
των υπηρεσιών του Δήμου. Το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής θα υπογράφεται από τη αρμόδια
επιτροπή παραλαβής με την υποβολή του σχετικού τιμολογίου από τον προμηθευτή.
Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου, κατά την παραλαβή των ειδών, επιβάλλεται να ελέγχει
τα αναγραφόμενα στο Δελτίο Αποστολής και τις ενδείξεις που υπάρχουν επί των συσκευασιών των
προϊόντων, ώστε αυτά να συμφωνούν και μεταξύ τους και με το Δελτίο Παραγγελίας και να
προβαίνει σε μακροσκοπικό έλεγχο των παραλαμβανόμενων προϊόντων για να διαπιστωθεί η καλή
τους κατάσταση.
Τα χορηγούμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η
επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την απόρριψη των παραλαμβανόμενων ειδών ή την
αντικατάστασή τους. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στην αποθήκη του Δήμου, στις
εγκαταστάσεις του Ελληνικού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 7:30 έως 13:00.
ΑΡΘΡΟ 7 : ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1.
Σε περίπτωση απόρριψης των προσκομισθέντων ειδών λόγω κακής ποιότητας ή και
συσκευασίας, ο προμηθευτής υποχρεούται άμεσα να προβεί σε αντικατάσταση των εν λόγω ειδών,
εάν δε δεν το πράξει, δύναται η υπηρεσία να προμηθευτεί από το εμπόριο άλλα είδη με χρέωση του
προμηθευτή.
2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με
την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής
υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε αυθημερόν από την
ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας.
3. Με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την
αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ότι ο προμηθευτής θα καταθέσει χρηματική εγγύηση που θα
καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.
ΑΡΘΡΟ 8 : ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
Όταν η Επιτροπή Παραλαβής αμφιβάλει για την κατηγορία, την ποιότητα ή την προέλευση ενός ή
περισσότερων ειδών εκ των παραδιδόμενων από τον προμηθευτή και σε περίπτωση που αυτός
αμφισβητεί την ορθότητα της απόψεώς της, τότε η επιτροπή παραλαβής είναι υποχρεωμένη να πάρει
αντιπροσωπευτικό δείγμα από τα είδη και να το στείλει αμέσως στην ανάλογη Διεύθυνση για
εξέταση και γνωμάτευση. Η λήψη και η εξέταση των δειγμάτων γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
ΑΡΘΡΟ 9 : ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο
άρθρο 35 της απόφασης 11389/93.
ΑΡΘΡΟ 10: ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου με την έκδοση
χρηματικού εντάλματος πληρωμής, που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά, όπως ορίζει
το άρθρο 36 του Ε.Κ.Π.ΟΤ.Α εντός εξήντα (60) ημερών από την προσκόμιση των τιμολογίων
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, 15/5/2014
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΚΥΡΙΑΚΑΡΑΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΜΑΛΑΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
IV. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Κ.Α.
Α/
Α

1
2
3
4
5
6
7

15.6634.0001
15.6634.0001
15.6634.0001
15.6634.0001
15.6634.0001
15.6634.0001
15.6634.0001
15.6634.0001

39830000-9
39830000-9
39830000-9
39830000-9
39830000-9
39830000-9
33760000-5
33760000-5

8
Χαρτοπετσέτες

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ

1,60
2,20

100
10

13,00

6

1,80

300

1,20

50

1,48
1,70

100
50

2,90

600

1.740,00

0,45

100

45,00

15,00

1

15,00

3,80

10

38,00

1,40

30

42,00

1,30

22

28,60

0,45

50

22,50

2,30

15

34,50

2,55

400

1.020,00

2,54
200
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ
Φ.Π.Α.23%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

508,00

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ

Aπορρυπαντικό
W.C.
Μαλακτικό ρούχων
Σκόνες πλυντηρίου
ρούχων
Υγρό καθαρισμού
δαπέδου
Υγρό
σαπούνι
πιάτων
Χλωρίνη
λεμόνι
συσκ.
Χαρτί ρολό κουζίνας
Χαρτί υγείας

ENΔ.
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟ
Σ

CPV

15.6634.0001

33760000-5

Χειροπετσέτες, ZIK 15.6634.0001
10 - ZAK
Γάντια λάτεξ
15.6634.0001
11
Μωρομάντηλα μιας 15.6634.0001
12 χρήσης
Πετσέτα απορροφ. 15.6634.0001
13 Νο 3
Σφουγγαράκια για 15.6634.0001
14 πιάτα
15 Φαράσι δρόμου
15.6634.0001
Σάκοι απορ/των
35.6634.0001
16 πλαστικοί 0,90x1,10
Σάκοι απορ/των
35.6634.0001
17 πλαστικοί 0,65x 0,90

33760000-5

9

39220000-0
39220000-0
39220000-0

Τεμ. των
750ml
ΤΕΜ των 2lt
Τεμ των 6 kg
Τεμ του 1 lt
Τεμ των 750
ml
Τεμ των 2 lt
Τεμ 1 kg
Πακέτο των 12
ρολών
Πακέτο των
130 γρ.
πακέτο 4000
τεμ.
Κουτί των 100
τεμ.
Τεμάχιο των
72 φύλλων
τεμ

39220000-0

τεμ

39220000-0
18930000-1

τεμ.

18930000-1

Κιλό
Κιλό

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, 15/5/2014

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΚΥΡΙΑΚΑΡΑΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΜΑΛΑΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
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ΣΥΝΟΛΟ

160,00
22,00
78,00
540,00
60,00
148,00
85,00

4.593,10
0,39
4.593,49
1.056,51
5.650,00

