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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολογγι: 05-08-2020 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.:14086 

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ   

  

  

 

ΜΕΛΕΤΗ: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΜΗΣΗ ΤΩΝ 

ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΙΟΥ COVID-19 

 

Αρ.Μελέτης :19/2020 
 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: #7.000,00€# (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΝUTS: EL631 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:  

 

❖ Η κατακύρωση θα γίνει σε Προµηθευτή που θα προσφέρει την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη 

τιµή ) για το  προσφερόμενο είδος   
 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

 

❖ Τεχνική Έκθεση 

❖ Τεχνικές Προδιαγραφές 

❖ Γενική & Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 

❖ Ενδεικτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Δαπάνης 

❖ Έντυπο Οικονομικής προσφοράς 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι: 05-08-2020 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ& ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Αρ.μελέτης : 19 /2020 

Προυπολογισμός :8.000,00€ 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 

 

Η Μελέτη αυτή συντάσσεται από το Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και αναφέρεται 
στην προμήθεια βιοτεχνολογικού  υλικού   για τον καθαρισμό ,την απόσμηση και τη 
διάσπαση επικαθίσεων λυμάτων σε κάδους μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων   
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στο κινητό σταθμό μεταφόρτωσης και στα προγράμματα 
περιοδικών και τακτικών πλύσεων των κάδων που εκτελούνται σύμφωνα με τις ανάγκες 
της Υπηρεσίας Καθαριότητας για λόγους δημόσιας υγείαςκαι προκειμένου  την αποφυγή 
της διάδοσης του κοροναιού COVID-19 . Η  εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με 
απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, ενδεικτικού 
προϋπολογισμού δαπάνης 7.000,00€ με ( ΦΠΑ 24%).Η δαπάνη θα καλυφθεί από τα 
προβλεπόμενα έξοδα του Κ.Α. 20.6633 ``Προμήθεια χημικού υλικού ``  για το έτος 2020. 

Η εν λόγω προμήθεια πρέπει να γίνει άμεσα για την διασφάλιση βασικών κανόνων 
υγιεινής και ασφάλειας . 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά  για τη συνολική  προκηρυχθείσα 
ποσότητα  , όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 
παρούσας μελέτης . 

Στοιχεία αναθέτουσας αρχής: 

 

• ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Α.Φ.Μ. 998505846 Δ.Ο.Υ. 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΕΔΡΑ: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31, 30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

 

Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προμήθειας: 
 

• ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Α.Φ.Μ. 998505846 Δ.Ο.Υ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, 
ΕΔΡΑ: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31, 30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  

➢ Χημικά παρασκευάσματα  : CPV  24950000-8 
Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται ο Κ.Α ,τo ποσό   και η κατανομή του  στο έτος 2020  
για την έγκριση της δαπάνης που αφορά στην υπηρεσία με αντικείμενο ``Προμήθεια 
χημικού υλικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και Πρασίνου Δήμου Ιεράς 
Πόλης Μεσολογγίου . 
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Κ.Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΕΣΜΕΥΣΗ  2020 

70.6631.01 Προμήθεια χημικού υγρού  7.000,00 

 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά (χαμηλότερη τιμή ανά λίτρο διαλύματος ) για το Δήμο . 
 
Ειδικότερα ο προσφέρων θα πρέπει να αναλύει στην προσφορά του επί ποινή 
αποκλεισμού την αραίωση επί τοις εκατό (%) που απαιτεί το χημικό υγρό και το 
πραγματικό κόστος για το Δήμο ανά λίτρο διαλύματος πλύσης, αφού η απαιτούμενη 
αραίωση του προϊόντος αποτελεί βασικό κριτήριο για την τελική του επιλογή και η κατά 
το δυνατό μικρότερη αραίωση ανά λίτρο είναι προτιμητέα. 
Η παράδοση του υλικού  θα γίνει στο συνολό της   μετά από παραγγελία της αρμόδιας 
Διεύθυνσης και υπάρχει η δυνατότητα μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού της 
σύμβασης να υπάρξει αυξομείωση των ποσοτήτων του  υπό προμήθεια υλικού , βάσει 
των πραγματικών αναγκών της υπηρεσίας, χωρίς όμως να υπάρξει μεταβολή στο τελικό 
συνολικό ποσό της σύμβασης. Σε περίπτωση αδέσμευτων πιστώσεων του Κ.Α. δύναται να 
γίνει παράταση της σύμβασης, μετά από την σύμφωνη γνώμη και των 2 συμβαλλόμενων 
μερών, πριν από την λήξη της, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με το 
άρθρο 206 και 207 του Ν. 4412/2016. 

 

Μεσολόγγι  05-08-2020  

 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                              Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 

 

ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΙΡΚΙΝΕΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Μεσολόγγι: 05-08-2020 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Αρ.μελέτης :  19 /2020 

 

 

               

 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   
 

Αντικείμενο των τεχνικών προδιαγραφών είναι η προμήθεια ``Χημικού υγρού για τις 
ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας & Πρασίνου Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  ``  . 

                                         

 

                                  Χαρακτηριστικά /προδιαγραφές  προιόντος  

Ειδικό υγρό καθαριστικό για κάδους απορριμμάτων ικανό να αφαιρεί και να 
εξουδετερώνει  αποτελεσματικά τους οργανικούς ρύπους από τις επιφάνειες τους. 
Επίσης, θα έχει  απορρυπαντικές και απολυμαντικές ιδιότητες ταχείας δράσης σε ευρύ 
αντιμικροβιακό φάσμα, μυκητοκτόνο, βακτηριοκτόνο (ακόμα και σε ρυπαρές συνθήκες), 
ιοκτόνο και θα έχει ισχυρή  αποσμητική δράση με ευχάριστο άρωμα ικανής διάρκειας. 

•Να είναι άφλεκτο, μη πτητικό και χαμηλού αφρισμού όπως ενδείκνυται για την χρήση 
των  ειδικών  κάδο πλυντηρίων οχημάτων. 

•Να είναι πλήρως υδατοδιαλυτό και να μην προκαλεί φαινόμενα οξείδωσης ή διάβρωσης 
σε μεταλλικές ή πλαστικές επιφάνειες ή στις μηχανολογικές διατάξεις του πλυντηρίου. 

•Το προϊόν θα παραδοθεί μη αραιωμένο (πρωτογενή βάση) στη συμπύκνωση που 
παρασκευάζεται από τον κατασκευαστή και με κανένα τρόπο αναμεμιγμένο με υλικά που  
δεν  αναγράφονται στη χημική σύνθεση. 

•Να δρα σε χαμηλή αραίωση. Θα αραιώνεται απαραίτητα με κρύο νερό (θερμοκρασία  
περιβάλλοντος) με την μικρότερη κατά το δυνατόν ποσότητα απολυμαντικού-
απορρυπαντικού  στο 1 λίτρο νερού (αναλογία). 

•Να μην περιορίζεται η δράση του σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες. 

•Στην ενδεικνυόμενη αραίωση για την χρήση του δεν θα έχει αντενδείξεις και τοξικές 
επιπτώσεις  για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

•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. 

•Θα είναι συσκευασμένο σε μη επιστρεφόμενα σφραγισμένα δοχεία δεδομένης 
χωρητικότητας  όπως  ακριβώς διατίθεται στο εγχώριο εμπόριο από την παρασκευάστρια 
εταιρεία. 
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                     Πιστοποιητικά –έντυπα που θα συνοδεύουν την προσφορά: 

•Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας (σε ισχύ) που χορήγησε ο Ε.Ο.Φ. (ΦΕΚ 961/23-12- 
1994). 

•Επικυρωμένο αντίγραφο της καταχώρησης του προϊόντος στο Μητρώο Απορρυπαντικών 
και Καθαριστικών του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΦΕΚ 705Β/20 

•Τεχνικό φυλλάδιο (εγχειρίδιο - οδηγίες χρήσης), της παρασκευάστριας εταιρείας ή του 
επίσημου εισαγωγέα ή του υπεύθυνου κυκλοφορίας/διακινητή του προϊόντος, το οποίο 
θα περιέχει την περιγραφή των χαρακτηριστικών του προϊόντος, τον τρόπο χρήσης  
(ειδικότερα τις  συνιστώμενες δοσολογίες) και την ποσοτική και ποιοτική σύστασή του. 

•Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (M.S.D.S. Material Safety Data Sheet) του προσφερόμενου 
προϊόντος. 

•Πιστοποίηση συμμόρφωσης με το διεθνές πρότυπο ISO 9001-9002 για παραγωγή  
χημικών προϊόντων, υλικών καθαρισμού ή απορρυπαντικών. 

•Το προϊόν εφόσον παρελήφθη θα πρέπει στην εσωτερική και  εξωτερική συσκευασία 
του να αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα τα παρακάτω στοιχεία: 
 

✓ Η ονομασία του προϊόντος, η ταυτότητα της δραστικής ουσίας και η 
συγκέντρωσή της σε μετρικές μονάδες. 

✓ Η μορφή του σκευάσματος (πχ υγρό σε συμπυκνωμένη μορφή) και το περιεχό 
✓ μενο σε βάρος ή όγκο. 

 
✓ Ο αριθμός της παρτίδας παραγωγής . 

 
✓ Ο αριθμός και η ημερομηνία της τελευταίας σε ισχύ άδειας κυκλοφορίας. 

 
✓ Το όνομα ή η εταιρική επωνυμία και η διεύθυνση (έδρα) του παραγωγού. 

 
✓ Πιθανές ανεπιθύμητες παρενέργειες, μέτρα επείγουσας αντιμετώπισης και 

τηλέφωνα του  Κέντρου Δηλητηριάσεων. 

•Τέλος, θα είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και 
εφόσον  απαιτείται θα φέρει σήμανση C.E. 
 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την 

μεταφορά και  παράδοση του υπό προμήθεια υλικού στον Δήμο. Επίσης είναι 

υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του 

ή άλλου μέχρι της παράδοσης αυτού στον  αποθηκευτικό χώρο που θα υποδειχθεί.  

Η ποσότητα του υπό προμήθεια υλικού είναι συγκεκριμένη και δεν δύναται να 
αυξομειωθεί.  
 
 

Β) Μαζί με το προσφερόμενο προϊόν ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει και 370 

(τριακόσια εβδομήντα ) αυτοκόλλητα διαστάσεων 10Χ15εκ. περίπου, για την 

επικόλλησή τους στο σώμα των κάδων με την αναγραφή: 
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                                                    Μεσολόγγι 05-08-2020 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                              Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 

 

 

 

ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΙΡΚΙΝΕΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  

       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &     ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΣΤΟΝ ΚΑΔΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ- ΕΝΖΥΜΩΝ ΠΟΥ 

ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΡΥΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΟΣΜΗ. 

 

ΑΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι: 05-08-2020 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Αρ.μελέτης :19 /2020 

 

 

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο :Αντικείµενο-υποχρεώσεις  αναδόχου  
Για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ,Καθαριότητας & Πρασίνου  του Δήμου 
Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου , απαιτείται η προμήθεια  ειδικού χημικού υγρού  για την 
πλύση των κάδων απορριμμάτων  με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η 
λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας. Η διάρκεια της προμήθειας θα είναι σε ισχύ  
μέχρι 31/12/2020  από την  υπογραφή της σύμβασης . Σε περίπτωση αδέσμευτων 
πιστώσεων του  ΚΑΕ δύναται να γίνει παράταση της σύμβασης, μετά από την σύμφωνη 
γνώμη και των 2 συμβαλλόμενων μερών, πριν από την λήξη της, με απόφαση του 
αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με το άρθρο 206 και 207 του Ν. 4412/2016. 
Ο Δήμος ενδιαφέρεται για υλικό αρίστης ποιότητας και κατά την αξιολόγηση του υλικού 
είναι απαραίτητη η προσκόμιση τεχνικών στοιχείων - τεχνικές προδιαγραφές και 
εγγράφων που θα αναφέρουν ότι είναι κατάλληλο και δεν δημιουργεί προβλήματα στην 
υγεία τόσο αυτών που θα το χρησιμοποιούν όσο και στο περιβάλλον γενικότερα. 
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά 
και παράδοση στο αμαξοστάσιο του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου του υπό 
προμήθεια υλικού . Επίσης, είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από 
υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου μέχρι της παράδοσης αυτού στον 
αποθηκευτικό χώρο που θα υποδειχθεί. 
                                            
                                                Άρθρο 2o Ισχύουσες διατάξεις 
 
Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις : 

❖ του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» και 
ειδικότερα το άρθρο 118 «Απευθείας Ανάθεση». 

❖ του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α’/08-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» 

❖ Το Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τ. Α΄), “Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης” 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
❖ του Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/13-7-2010: «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 

διατάξεις όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
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❖ Την πράξη Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.3.2020 Α΄) <κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού > και 
συγκεκριμένα το άρθρο 10 <Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και 
Περιφερειών  κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19 >    

❖ Την με αρ. πρωτ. 18209/13-03-2020 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών  για τη 
χρηματοδότηση του Δ. Iεράς Πόλης Μεσολογγίου  για την αντιμετώπιση της 
κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης γα τη λήψη μέτρων αποφυγής και 
διάδοσης του COVID-19, με το ποσό των 40.000,00 €.   

❖ του Ν.4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 

❖ του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-2016). 
❖ Τον Ν.4555/2018 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση 
της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]. 

 
Άρθρο 3ο Συμβατικά στοιχεία 

Συμβατικά στοιχεία του διαγωνισμού είναι: 
1. Τεχνική Έκθεση 
2. Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές 
3. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
5. Η Προσφορά του Προμηθευτή 
6. Σύμβαση Προμήθειας 
 
                                                    Άρθρο 4ο Προϋπολογισμός 
 
Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ειδικευμένους  πόρους. Ο συνολικός προϋπολογισμός 
ανέρχεται στο ποσό των Οκτώ  χιλιάδες  Ευρώ  (8.000,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 
24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου στον Κ.Α. 70.6631.01, με τίτλο 
«Προμήθεια Χημικού Υλικού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 
,Καθαριότητας& Πρασίνου Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  για ένα έτος   και μέχρι την 
εξάντληση των ποσοτήτων  . 
 
 
                                                Άρθρο 5ο: Κριτήριο Κατακύρωσης 
 
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με σφραγισμένες προσφορές με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 
βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά λίτρο διαλύματος) για το Δήμο. 
Ειδικότερα και επί ποινή αποκλεισμού, ο προσφέρων θα πρέπει να αναλύει στην 
προσφορά του την αραίωση επί τοις εκατό (%) που απαιτεί το χημικό υγρό και το 
πραγματικό κόστος για το Δήμο ανά λίτρο διαλύματος πλύσης, αφού η απαιτούμενη 
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αραίωση του προϊόντος αποτελεί βασικό κριτήριο για την τελική του επιλογή και η 
κατά το δυνατό μικρότερη αραίωση ανά λίτρο είναι προτιμητέα. 
 
Παράδειγμα: 
α) Χημικό υγρό με αραίωση 1% και κόστος χημικού υγρού 1€ / lt, απαιτεί 10ml χημικού 
υγρού για 1lt διαλύματος πλύσης. Επομένως το κόστος για 1lt διαλύματος πλύσης 
ανέρχεται στα 0,01€/lt διαλύματος πλύσης. 
β) Χημικό υγρό με αραίωση 0,1% και κόστος χημικού υγρού 2€ / lt, απαιτεί 1ml χημικού 
υγρού για 1lt διαλύματος πλύσης. Επομένως το κόστοςγια 1lt διαλύματος πλύσης 
ανέρχεται στα 0,002€/lt διαλύματος. 
Είναι προφανές ότι παρόλο που στην πρώτη περίπτωση το κόστος του χημικού υγρού 
ανά λίτρο είναι σε απόλυτη τιμή μικρότερο από αυτό της δεύτερης περίπτωσης, το 
πραγματικό κόστος για τον Δήμο είναι τελικά 5 φορές μεγαλύτερο. 
 
                                         Άρθρο 6ο Δικαιολογητικά συμμετοχής 
 
Μετά το άνοιγμα των προσφορών ο επιλεγείς ανάδοχος θα κληθεί από την αρμόδια 
Επιτροπή  για την αξιολόγηση των προσφορών να καταθέσει τα παρακάτω 
δικαιολογητικά, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016 : 
Α) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία ο 
οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του (σε περίπτωση 
φυσικού προσώπου) οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016[1]. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η Υ.Δ. υποβάλλεται εκ μέρους του 
νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του ν. 4412/2016, με 
μόνη την υπογραφή του, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του 
διοικητικού διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού όπως 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς, ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
Ειδικότερα, η υποχρέωση για τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016 αφορά : α) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις Ανωνύμων 
Εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 
Β. Φορολογική ενημερότητα (παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016) 
Γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016) 
Δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του 
νoμίμου εκπροσώπου 
 
 
                       Άρθρο 7ο Σύμβαση - Διάρκεια Σύμβασης – Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης 
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Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κοινοποίηση της Απόφασης Ανάθεσης, 
υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μεγαλύτερο των 15 ημερών 
για να υπογράψει τη σύμβαση. 
H διάρκεια της σύμβασης θα είναι για δύο έτη και θα ξεκινήσει από την υπογραφή της 
σύμβασης . 
Σε περίπτωση αδέσμευτων πιστώσεων του  ΚΑΕ δύναται να γίνει παράταση της 
σύμβασης, μετά από την σύμφωνη γνώμη και των 2 συμβαλλόμενων μερών, πριν από 
την λήξη της, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με το άρθρο 206 και 207 
του Ν. 4412/2016. 
 [1]«Σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων 
πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ χωρίς 
Φ.Π.Α., οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να απαιτούν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή 
των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, την υποβολή 
υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού 
προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του 
νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του παρόντος.». (Παρ.9 
εδ.2 του άρθρου 80 του ν. 4412/16 (προστέθηκε με το άρθρο 43 του ν. 4605 ΦΕΚ 
52/01.04.2019 τεύχος Α’). 
 
                                                  Άρθρο 8ο : Παράδοση - Παραλαβή 
Η παράδοση του υπό προμήθεια χημικού υλικού θα γίνεται τμηματικά μετά από 
παραγγελία της αρμόδιας Διεύθυνσης, σε χώρο  του Δήμου (εργοτάξιο Δ/νση 
Καθαριότητας,Τέρμα Σφαγείων  ), τους οποίους η Υπηρεσία θα υποδεικνύει και υπάρχει 
η δυνατότητα μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού της σύμβασης. Το 100% της 
προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μέχρι 31/12/2020 .Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται 
από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου. 
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές 
προδιαγραφές η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη της 
παραλαμβανόμενης ποσότητας του είδους. 
 
                                   Άρθρο 9ο : Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου 
Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει 
τη σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση 
που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν. Εάν γίνεται 
αδικαιολόγητη υπέρβαση στους χρόνους εξυπηρέτησης και ο ανάδοχος δε 
συμμορφώνεται προς τις εν γένει υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, κατά 
τα νόμιμα. 
Άρθρο 10o. : Τρόπος πληρωμής 
Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά. Ένα τιμολόγιο θα εκδοθεί  για το σύνολο της προμήθειας 
και μετά την ολοκλήρωση της  παράδοσης  του συνόλου της προμήθειας  . Τα σχετικά 
εντάλματα θα εκδίδονται μετά από έλεγχο από την αρμόδια επιτροπή και σύμφωνα με 
τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία του οικείου ΟΤΑ. 
Η πληρωμή θα γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της υπηρεσίας και με τη 
σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και την προσκόμιση του αντίστοιχου 
τιμολογίου. 
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Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. 
 
                                        Άρθρο 10o : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν 
κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 
Ο ανάδοχος θα βαρύνεται με κράτηση ύψους 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας 
εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής σύμβασης καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης 
σύμφωνα με τον Ν.4013/11 για τις ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο. 
 
                                        Άρθρο 11o : Υπογραφή σύμβασης  

 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 
συμφωνητικού εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Συγκεκριμένα ο/οι 
ανάδοχος/οι θα κληθεί/ουν για την υπογραφή των επιμέρους συμβάσεων με τον κάθε 
φορέα ήτοι :. 

❖ ∆ΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
 

Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την 
σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής  ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.  
 

Άρθρο 11o : Επιτροπές  
 
Ο διαδικασία της ανάθεσης  θα διενεργηθεί από την παρακάτω επιτροπή αξιολόγησης 
Διενέργειας Διαγωνισμού σύμφωνα με την αριθμ.2/2020 (ΑΔΑ:ΩΦΤ7ΩΡΖ-Σ4Ξ) Απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Ιεράς  Πόλης Μεσολογγίου: 
 

Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη 
1.ΔΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1. ΔΕΡΒΙΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 

2. ΓΚΟΡΟΥ ΑΡΕΤΗ  2. ΚΑΛΤΣΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ 

3. ΣΤΑΘΕΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ 3. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
 
Οι ενστάσεις και οι προσφυγές αξιολογούνται από την παρακάτω Επιτροπή Αξιολόγησης 
Ενστάσεων σύμφωνα με την αριθμ. 13/2020 (ΑΔΑ:6ΛΠ5ΩΡΖ-5Ξ6) Απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου ΙΕΡΑΣ Πόλης Μεσολογγίου: 
 
 

Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη 
1. ΚΟΥΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  1. ΜΟΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

2. ΒΑΣΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  2. ΒΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 

3. ΒΑΣΣΗ ΕΥΑΝΘΙΑ 3. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
 
 Μεσολόγγι 05-08-2020  
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 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
  Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                              Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
 
ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΙΡΚΙΝΕΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

 

 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι: 05-08-2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ& ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
Αρ.μελέτης :19/2020 
 
 
 

4.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

   
 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ » 

  

 
 

❖ Οι τιμές του χημικού παρασκευάσματος  είναι ενδεικτικές και έχουν προκύψει μετά 
από πρόσφατη έρευνα αγοράς. 

 
Μεσολόγγι  05-08-2020 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(LT) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ

ΔΑΣ  
(ΑΝΕΥ 

Φ.Π.Α.) 

ΑΞΙΑ (ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α.) 

1. 

24950000-8 

Προμήθεια 
βιοτεχνολογικού 
υγρού για την 
ρευστοποίηση 
λιπών & οργανικών 
καταλοίπων  και τον 
καθαρισμό –
απόσμηση κάδων 
απορριμμάτων  

 
 
 
 
 
 
 

ΔΟΧΕΙΟ 
352,00 16,00 5.632,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 5.632,00 

Φ.Π.Α. 24% 1.351,68 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 6.983,68 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 16,32 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ  7.000,00€ 
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  Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                              Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
 
 
 
 
ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΙΡΚΙΝΕΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι:05-08-2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ& ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
 

 

 

 
ΜΕΛΕΤΗ: 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ –ΑΠΟΣΜΗΣΗ ΚΑΔΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ » 

 

 

 
 

 
 

ΕΝΤΥΠΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Μεσολόγγι:…………….        
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ –ΑΠΟΣΜΗΣΗ ΚΑΔΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ » 

 

 

 

 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ   
………./……../……… 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ……………………………………………ΑΦΜ:…………………………
…….ΔΝΣΗ………………………………………………….. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………………………………….FAX………………………. 

                                                                                     ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(LT) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ

ΔΑΣ  
(ΑΝΕΥ 

Φ.Π.Α.) 

ΑΞΙΑ (ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α.) 

(€) 

1. 

24950000-8 

Προμήθεια 
βιοτεχνολογικού 
υγρού για την 
ρευστοποίηση 
λιπών & οργανικών 
καταλοίπων  και τον 
καθαρισμό –
απόσμηση κάδων 
απορριμμάτων  

 
 
 
 
 
 
 

ΔΟΧΕΙΟ 
   

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  

Φ.Π.Α. 24%  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ              € 


