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CPV 44613800-8, 19640000-4, 39830000-9  
 
Θέµα: ∆ιαβίβαση µελέτης  13/2022 
 
        Σας διαβιβάζουµε σε έντυπη µορφή, υπογεγραµµένη και σε ψηφιακή µορφή την 
παρακάτω µελέτη για την Προµήθεια σακουλών, big-bag υπόγειων κάδων 

καθαριότητας και λοιπών ειδών καθαριότητας της ∆/νσης Περιβάλλοντος, 

διάρκειας 36 µηνών (2022-2025), του ∆ήµου Αγίων Αναργύρων – Καµατερού και 
παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες προκειµένου, να προβείτε άµεσα σε 
δηµοπράτηση λόγω των επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών. 

Οµάδα ΚΑ Τίτλος Προϋπολογισµός 

Α 20.6634.0011 Προµήθεια σακουλώνbig-bag υπόγειων κάδων 
καθαριότητας και λοιπών ειδών καθαριότητας 

193.547,40€ 
χωρίς Φ.Π.Α 

Β 20.6634.0009 
Προµήθεια ειδών καθαριότητας (σακούλες) 

48.386,47€ 
χωρίς Φ.Π.Α 

Γ 20.6634.0002 
Προµήθεια ειδών καθαριότητας (σκούπες) 

6.046,92€ 
χωρίς Φ.Π.Α 

∆ 20.6633.0001 Προµήθεια υλικών απολύµανσης & πλυσίµατος 
(υπόγειων & επίγειων κάδων, φρεατίων και 
κοινόχρηστων χώρων) 

3.629,04€  
χωρίς Φ.Π.Α 

 
 

 
 

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
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Προς 

       Τµήµα Προµηθειών 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ σακουλών, big-bag 
υπόγειων κάδων καθαριότητας και 
λοιπών ειδών καθαριότητας της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος, διάρκειας 36 µηνών 
(2022-2025) 

 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:  13/2022 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η     Ε Κ Θ Ε Σ Η 
Η  παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια σακουλών και λοιπών υλικών αλλά και 

ειδών καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών  καθαριότητας της 

∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του  ∆ήµου Αγίων Αναργύρων -  Καµατερού  διάρκειας 

36 µηνών (2022-2025). 

Στην προµήθεια περιλαµβάνονται µεγάλοι υφασµάτινοι σάκοι (Big-Bag) αποκοµιδής 

απορριµµάτων, µεγάλες πλαστικές σακούλες απορριµµάτων µε πιέτα για  τους εν 

λόγω ανασυρόµενους σάκους των υπογείων κάδων απορριµµάτων καθώς και 

πλαστικές σακούλες απορριµµάτων διαφόρων µεγεθών από πολυαιθυλένιο. 

Επίσης  περιλαµβάνονται σκούπες, υλικά απολύµανσης και πλυσίµατος των υπόγειων 

κάδων, των απορριµµατοφόρων και των λαϊκών αγορών, αφαλατικά και λοιπά είδη.  

Η αξία της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 311.996,19€, (στο ποσό 

συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ 24%).  Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης αφορά τριάντα 

έξι (36) µήνες, µε προβλεπόµενη έναρξη ενδεικτικά τον Σεπτέµβριο 2022 και σε κάθε 

περίπτωση µετά τη λήξη των τρεχουσών συµβάσεων και θα καλυφθεί  από τον 

προϋπολογισµό του ∆ήµου των αντίστοιχων οικονοµικών ετών.  

Οι Κ.Α. της προµήθειας είναι οι παρακάτω:     

Κ.Α. 20.6634.0011 ποσό 239.998,78€,  Κ.Α  20.6634.009 ποσό 59.999,23€, 

Κ.Α  20.6634.0002 ποσό 7.498,18€,  Κ.Α  20.6633.0001 ποσό  4.500,00€. 

 

Στην παρούσα µελέτη η προµήθεια των υλικών της οµάδας Α προορίζεται για χρήση 

στους 250 υπόγειους κάδους του ∆ήµου µας. Η πλαστική σακούλα αντικαθίσταται 

κάθε 2 περίπου µέρες, οι δε σάκοι big-bagαντικαθίστανται µόνο σε περίπτωση 

σχισίµατος. 

  

Τα υλικά της οµάδας Β  και Γ προορίζονται  για την αποκοµιδή απορριµµάτων σε 

εξωτερικούς  χώρους όπως οδοί,  πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές και γήπεδα. 



Η προµήθεια των υλικών της οµάδας ∆ προορίζεται για χρήση καθαρισµού και 

απόσµησης των υπόγειων κάδων, των απορριµµατοφόρων και των λαϊκών αγορών, 

εφαρµόζεται δε δια καταποντισµού ή ψεκασµού. 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ σακουλών, big-bag 
υπόγειων κάδων καθαριότητας και 
λοιπών ειδών καθαριότητας της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος, διάρκειας 36 µηνών 
(2022-2025) 

 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:  13/2022 

 
 

Ανάλυση Προϋπολογισµού (2022-2025) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

12 µηνών 
(διάρκεια 2022-2023) 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

12 µηνών 
(διάρκεια 2023-2024) 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  

12 µηνών 
(διάρκεια 2024-2025) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

Οµάδα Α:Σακούλες bigbag 
Πλαστική  σακούλα 
απορριµµάτων ύψους 
350 cm&πλάτους 200 
cm,  µαύρη  µε  πιέτα, 
βάρους 700gr/τεµ. 

 
 

ΤΕΜ. 

 
 

12.948 

 
 

37.372 

 
 

37.373 87.693 1,80 157.847,40€ 

Μεγάλοι υφασµάτινοι 
σάκοι 
(Big-Bag) 

 
ΤΕΜ. 170 

 
170 

 
170 510 70,00 35.700,00€ 

Σύνολο Οµάδας Α: 193.547,40€ 

 

ΟΜΑ∆Α Β: Σακούλες 
Σακούλες  µαύρες  
75cm*100cm µε  
πάχος  80µm 

 
kg  

3.740,00 

 
 

8.796,00 

 
 

8.797,00 

 
21.333,00 

 
1,80 

 
38.399,40€ 

Πλαστικές  σακούλες  
διαφανείς  λεπτές  
50cm*70cm  µε  
πάχος  70 µm 

 
 

kg 1.080,64 

 
 

1.080,64 

 
 

1.080,64 3.241,92 1,60 5.187,07€ 

Πλαστικές  σακούλες  
πράσινες  χωρίς  
εκτύπωση  
85cm*75cm  µε  
πάχος  70 µm 

 
 
 

kg 

 
1.000,00 

 
 
 

1.000,00 

 
 
 

1.000,00 

 
3.000,00 

 
1,60 

 
4.800,00€ 

Σύνολο Οµάδας Β: 48,386,47€ 

 

ΟΜΑ∆Α Γ: Σκούπες 
Σκούπα χόρτου 6 
ραφών (κλασσική) µε 
κοντάρι ξύλινο 
 

 
 

ΤΕΜ. 
 

525,00 
 

525,00 

 
 

525,00 
 

1.575,00 
 

3,71 
 

5.843,25€ 

Κοντάριξύλινο 
 

 
ΤΕΜ. 

 
93,00 

 
93,00 

 
93,00 

 
279,00 

0,73 203,67€ 

Σύνολο Οµάδας Γ: 6.046,92€ 

 

ΟΜΑ∆Α ∆: Υλικά απολύµανσης και πλυσίµατος 
Συµπυκνωµένο υγρό 
απολύµανσης και 
καθαρισµού 

ΤΕΜ των  
20 lit 2 2 

 
2 6 134,00 804,00€ 

Καθαριστικό - 
Αποσµητικό κάδων 
και λαϊκών αγορών 

ΤΕΜ των  
20 lit 3 3 

 
3 9 134,00 1.206,00€ 

Καθαριστικό ΤΕΜ των  3 3 3 9 134,00 1.206,00€ 



απορριµµατοφόρων 23Kgr 
Αφαλατικό 
µηχανηµάτων 
καθαρισµού 

Συσκευασία 
των 6Χ1lit 2 2 

 
2 6 68,84 413,04€ 

Σύνολο Οµάδας ∆: 3.629,04€ 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 251.609,83€ 

ΦΠΑ 24% 60.386,36€ 

ΣΥΝΟΛΟ 311.996,19€ 

 
 
 
 
 
 

              
 

O ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
 
 

 
 

Άγιοι Ανάργυροι 18/01/2022 
ΕΘΕΩΡΗΘΗ  

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 
 
 

Ι. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ 
Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός MSc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ σακουλών, big-bag 
υπόγειων κάδων καθαριότητας και 
λοιπών ειδών καθαριότητας της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος, διάρκειας 36 µηνών 
(2022-2025) 

 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:  13/2022 

 
 
 

  
  

Προϋπολογισµός ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (36 µήνες: 2022-2025) 
 

        ΤΙΜΗ   

  ΕΙ∆ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ∆ΑΠΑΝΗ 

Α/Α       (ΕΥΡΩ) (ΕΥΡΩ) 

  Οµάδα Α: Σακούλες big bag 

1 

Πλαστική  σακούλα απορριµµάτων ύψους 350 cm 
& πλάτους 200 cm,  µαύρη  µε  πιέτα, βάρους 
700gr/τεµ.  ΤΕΜ. 20.008 1,8 36.014,40 

 2 Μεγάλοι    υφασµάτινοι σάκοι (Big-Bag) ΤΕΜ. 315 70 22.050,00 

      ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α 58.064,40 

  
ΟΜΑ∆Α Β: Σακούλες 

1 
Σακούλες  µαύρες  75cm*100cm µε  πάχος  
80µm(7-8 τεµ/kg) kg 5.779,86 1,8 10.403,75 

 2 
Πλαστικές  σακούλες  διαφανείς  λεπτές  
50cm*70cm  µε  πάχος  70 µm (50-55 τεµ/kg) kg 1.350,00 1,6 2.160,00 

 3 
Πλαστικές  σακούλες  πράσινες  χωρίς  εκτύπωση  
85cm*75cm  µε  πάχος  70 µm (13-15 τεµ/kg) kg 1.220,00 1,6 1.952,00 

      ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β  14.515,75 

      ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΩΝ Α & Β 72.580,15 

      Φ.Π.Α. 24%   17.419,24 

      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 89.999,39 

 
 
 
 

              
 

O ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
 
 

 
 

Άγιοι Ανάργυροι 18/01/2022 
ΕΘΕΩΡΗΘΗ  

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 
 
 

Ι. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ 
Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός MSc 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑσακουλών, big-bag 
υπόγειων κάδων καθαριότητας και 
λοιπών ειδών καθαριότητας της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος, διάρκειας 36 µηνών 
(2022-2025) 

 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:  13/2022 

 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ     Π Ρ Ο ∆ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 
 
Όλα  τα  υλικά  θα  πρέπει  να  είναι  αρίστης  ποιότητας, υψηλής  αντοχής  και  θα  

πληρούν  τις  παρακάτω  προδιαγραφές :   

 

ΟΜΑ∆Α Α: ΣΑΚΟΥΛΕΣ BIGBAGKAI ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ  

 

1. Πλαστική σακούλα απορριµµάτων ύψους 350 cm&πλάτους 200 cm,  µαύρη  µε  

πιέτα, βάρους 700gr/τεµ. 

Οι πλαστικές σακούλες θα πρέπει να είναι κατασκευασµένες όπως παρακάτω 

αναφέρονται: 

• Υλικό: Αναγεννηµένο (πρώτη αναγέννηση) ή παρθένο πολυαιθυλένιο αρίστης 

ποιότητας ή 50-50. 

• Πάχος: Το πάχος θα είναι τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται η αντοχή της σακούλας 

και να µην ανοίγει σε βάρος µη αιχµηρών απορριµµάτων, τουλάχιστον 8 mm.  

• ∆ιαστάσεις: Το ύψος της πλαστικής σακούλας θα είναι περί τα 350 cm, το πλάτος 

του περί τα 200 cm (ηµιπερίµετρος) και το Lay-flat περί 8mm. Οι πλευρές θα 

φέρουν πιέτα στο πλάι (45cm). 

• Βάρος: To βάρος της πλαστικής σακούλας θα είναι 700 gr, +2%επί ποινή 

αποκλεισµού 

• Αδιαφάνεια: Αδιαφανείς σακούλες χρώµατος µαύρου µε πιέτα στο πλάι. 

2. Μεγάλοι υφασµάτινοι σάκοι (Big-Bag) αποκοµιδής απορριµµάτων 
Μεγάλος ανασυρόµενος υφασµάτινος σάκος (Big-Bag), µε ύψος 280 cm µε 

περίµετρο 350 cm.  

Στην άνω ακµή θα φέρει υφασµάτινη φάσα πλάτους 14 cm γαζωµένη µε τουλάχιστον 

τέσσερεις σειρές γαζί. Σε όλο το πλάτος των 14cm της φάσας και ανά 35cm µεταξύ 

τους, θα είναι γαζωµένα  θυλάκια από ιµάντα για το «πέρασµα» της µεταλλικής 

στεφάνης.  

Στην κάτω ακµή θα φέρει διπλωµένους ιµάντες, ισχυρά γαζωµένους  στο σώµα του 

σάκου, για το «πέρασµα» του σχοινιού, στους οποίους θα εφαρµόζονται µεταλλικοί 

κρίκοι Φ6cmεξωτερικά, πάχους 4mm, ηλεκτροσυγκοληµένοι. Θα απέχουν ανά 30cm 

µεταξύ τους και 20 cm από την κάτω ακµή. 

Το ύφασµα θα είναι από πολυπροπυλένιο  (P/Pcoated) αρίστης ποιότητας. 

Όλοι οι διαγωνιζόµενοι  και όχι µόνο ο οριστικός ανάδοχος είναι υποχρεωµένοι, επί 

ποινή αποκλεισµού, πριν την κατάθεση  της προσφοράς να ενηµερωθούν από το 

τµήµα καθαριότητας της ∆/νση  Περιβάλλοντος και συγκεκριµένα από τον κ. 

Μωραίτη που θα τους δώσει οδηγίες  να  κατασκευάσουν  δείγµα σύµφωνα µε την 



παραπάνω  περιγραφή και να το προσκοµίσουν  έγκαιρα µέσα   στο προβλεπόµενο 

από τον Νόµο χρονικό διάστηµα των 15 ηµερολογιακών ηµερώνγια γραπτή έγκριση 

από τη ∆/νση Περιβάλλοντος, ώστε να την επισυνάψουν στην προσφορά τους. 

Ο κάθε διαγωνιζόµενος είναι υποχρεωµένος να δώσει προσφορά για όλα τα είδη της 

οµάδας και η απόρριψή του από ένα είδος της οµάδας είναι ποινή αποκλεισµού. 

ΟΜΑ∆Α  Β’ :  ΣΑΚΟΥΛΕΣ     

1)  Πλαστικές σακούλες µαύρες χωρίς εκτύπωση. 
Οι  πλαστικοί  σάκοι  πρέπει  να  είναι  κατασκευασµένοι  όπως  αναφέρονται 

παρακάτω: 

Υλικό: Αναγεννηµένο (πρώτη αναγέννηση) ή παρθένο πολυαιθυλένιο αρίστης 

ποιότητας ή 50-50. 

Πάχος: Οι  σακούλες  αυτές έχουν  πάχος  80µm τέτοιο ώστε να εξασφαλίζει  την 

αντοχή τους και να µην ανοίγει σε βάρος µη αιχµηρών απορριµµάτων µέχρι το βάρος 

20 κιλών. 

∆ιαστάσεις: Το ύψος του πλαστικού σάκου θα είναι περί τα 100 εκατοστά και το 

πλάτος του περί τα 75 εκατοστά  µε  πάχος 80µm. Οι  πλευρές  θα  φέρουν  πιέτα  που  

θα  περιορίζει  το  πλάτος στα  53  εκατοστά  περίπου. Η  κάτω  πλευρά  θα  φέρει  

ραφή  βαρέως  τύπου  από  θερµοκόλληση  που  θα  αποκλείει  πιθανή  διάρρηξή  της.   

 

Αδιαφάνεια: Αδιαφανείς σακούλες χρώµατος µαύρο µε πιέτα στο πλάι. 

 

Έλεγχος στεγανότητας: Σε δείγµατα που θα καταθέσει κάθε διαγωνιζόµενος, πέντε 

(5) σακούλες γεµάτες µε 20 λίτρα νερού, η κάθε µία, κρεµασµένες για χρόνο 30 

λεπτών, δεν πρέπει να έχουν διαρροή πιο πάνω από 3 σταγόνες νερού για κάθε λεπτό 

και για κάθε τεµάχιο(επί ποινή αποκλεισµού). Ο έλεγχος στεγανότητας θα γίνει πριν 

την κατάθεση  της προσφοράς, από το τµήµα καθαριότητας της ∆/νση  

Περιβάλλοντος και θα δοθεί στους διαγωνιζόµενους βεβαίωση ελέγχου στεγανότητας 

ώστε να την επισυνάψουν στην προσφορά τους. Μ’ αυτό τον τρόπο θα ελέγχεται η 

κόλληση της ραφής.   

Συσκευασία: Ανά 20 κιλά. (7-8 τεµ/kg) 

2)  Πλαστικές σακούλες διαφανείς λεπτές   
∆ιαστάσεις 50 cm επί 70cm,   Πάχος  70µm. 

3) Πλαστικές σακούλες πράσινες χωρίς εκτύπωση 
Ύψος   85cm, Πλάτος  75cm.  Θα  φέρουν  πιέτα  που  περιορίζει  το πλάτος  στα  

55cm  περίπου, Πάχος  70µm, Ποσότητα 13-15 τεµ/kg 

Ο κάθε διαγωνιζόµενος είναι υποχρεωµένος να δώσει προσφορά για όλα τα είδη της 

οµάδας και η απόρριψή του από ένα είδος της οµάδας είναι ποινή αποκλεισµού του 

από όλη την οµάδα. 

 
 

 

 

 

 

 

 



ΟΜΑ∆Α Γ’ :  ΣΚΟΥΠΕΣ 
Η κλασσική χορτάρινη (ψάθινη) σκούπα θα πρέπει να είναι κατασκευασµένη από 

φυσικό χόρτο, βάρους περίπου 500-550 gr, χωρίς κοντάρι (≈ 850 gr µε κοντάρι), 

υλικό πολύ εύκαµπτο και ανθεκτικό µετά ακόµα και από εκτεταµένη χρήση.  

Θα πρέπει να καθαρίζει µε µεγάλη ευκολία ανάµεσα στις πλάκες των πεζοδροµίων.  

Ο χρόνος ζωής της θα πρέπει να είναι αρκετά µεγάλος.  

Θα πρέπει να έχει έξι (6) ραφές, κάθετες προς το ύψος της σκούπας(επί ποινή 

αποκλεισµού).Ο έλεγχος συµµόρφωσης προς τις προδιαγραφές θα γίνει πριν την 

κατάθεση  της προσφοράς από το τµήµα καθαριότητας της ∆/νση  Περιβάλλοντος σε 

δείγµα που θα κατατεθεί από τους διαγωνιζόµενους και θα τους δοθεί βεβαίωση 

ελέγχου συµµόρφωσης ώστε να την επισυνάψουν στην προσφορά τους. 

Το πλάτος του κάτω µέρους της σκούπας θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 0,35 m.  

Το κοντάρι της θα πρέπει να είναι ξύλινο, από οξιά, και ελαφρύ, περίπου 300 gr, µε 

µήκος περίπου 1,20 m (η απόσταση υπολογίζεται από το χόρτο και επάνω). 

Το κοντάρι θα πρέπει να είναι και καρφωµένο µε το χορτάρινο (ψάθινο) τµήµα της 

σκούπας. 
Όπου αναφέρεται περίπου, σηµαίνει ανοχή +2% 
 
 

 

 

ΟΜΑ∆Α ∆’ : ΥΛΙΚΑ  ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ  ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ 
1. Συµπυκνωµένο υγρό απολύµανσης και καθαρισµού  

Απολυµαντικό-καθαριστικό ευρέως φάσµατος, βακτηριοκτόνο, µυκητοκτόνο µε τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

•Να είναι καταχωρηµένο στο Γενικό Χηµείο του Κράτους και στον ΕΟΦ (να 

επισυνάπτονται αντίγραφα καταχώρησης - άδεια κυκλοφορίας).  

• Η εταιρεία κατασκευής του προϊόντος να διαθέτει ISO9001, ISO14001, ΟΗSΑS 

18001 &ISO27001.  

•Η δράση του να είναι ανεξάρτητη θερµοκρασίας και να είναι αποτελεσµατικό τόσο 

σε υψηλές όσο και χαµηλές θερµοκρασίες.  

•Να είναι ασφαλές σε όλα τα µέταλλα και στο αλουµίνιο καθώς επίσης και στα 

πλαστικά, λάστιχα, τσιµούχες, αντλίες, κλπ., να είναι ελαφρά αλκαλικό (PΗ 7-9) για 

να µην καταστρέφει το αλουµίνιο, να έχει ευχάριστο άρωµα, να µην είναι τοξικό, να 

είναι χαµηλού αφρισµού, να είναι υδατοδιαλυτό, να είναι βιοαποικοδοµήσιµο, να 

είναι σε συµπυκνωµένη µορφή, να έχει αντιδιαβρωτικές ιδιότητες και να µην 

επηρεάζει τα ελαστικά µέρη των πλυστικών µηχανηµάτων.  

• Να συνοδεύεται µε την επίσηµη βιβλιογραφία του υπεύθυνου διάθεσης και αν είναι 

εισαγόµενο να φέρει το γνήσιο εγχειρίδιο στη γλώσσα της χώρας και την επίσηµη 

µετάφραση του, καθώς και λίστα των παθογόνων και µικροβίων που ελέγχονται από 

το ανωτέρω προϊόν (αποτελεσµατικότητα) .  

•Ο προσφέρων, θα αναφέρει την εγκεκριµένη αναλογία χρήσεως από τον ΕΟΦ και 

θα αναλύει στην προσφορά του την τιµή ανά λίτρο διαλύµατος πλύσης σύµφωνα µε 

την αραίωση. Προτεινόµενη αραίωση 2.5 mlπροϊόντος για κάθε 1 λίτρο νερού 

(0,25%).  

•Να φέρει ελληνόφωνη ετικέτα µε τις απαραίτητες επισηµάνσεις.  



•Να έχει απολυµαντικές και απορρυπαντικές ιδιότητες και να διασπά 

αποτελεσµατικά λάδια -λίπη - οργανικούς ρύπους - κλπ.  

•Να είναι ταχείας δράσεως και ευρέως φάσµατος για βακτήρια και µύκητες.  

 

2. Καθαριστικό - Αποσµητικό κάδων και λαϊκών αγορών 

Συµπυκνωµένο καθαριστικό - απoσµητικό κάδων απορριµµάτων, οδών, λαϊκών 

αγορών, ψαραγορών, µε ευχάριστο άρωµα, χαµηλού αφρισµού, ιδανικό για τον 

καθαρισµό και την απόσµηση κάδων απορριµµάτων, απορριµµατοφόρων οχηµάτων, 

κοντέινερ και άλλων εγκαταστάσεων, επιβαρηµένων µε οργανικούς ρύπους. 

• Να είναι καταχωρηµένο στο Γ.Χ.Κ. ή στο Εθνικό Μητρώο Χηµικών Προϊόντων.  

•     Ο προσφέρων και η εταιρεία κατασκευής του προϊόντος να διαθέτουν ISO9001, 

ISO14001, ΟΗSΑS 18001 &ISO27001.    

Να έχει σχεδόν ουδέτερο PΗ (6-8).  

Το προϊόν να είναι ιδανικό για τον καθαρισµό και την απόσµηση του οδοστρώµατος 

στις λαϊκές αγορές και στις ψαραγορές και οι αποσµητικές ιδιότητές του να 

διατηρούνται και µετά τον καθαρισµό.  

Να έχει τις παρακάτω ιδιότητες :  

Να περιέχει αλκοόλη σε ποσοστό περίπου 5 %, να περιέχει αιθέρια έλαια σε ποσοστό 

περίπου 10%, να είναι διαλυτό στο νερό σε οποιαδήποτε αναλογία, να έχει ευχάριστο 

άρωµα, να είναι ασφαλές στους εργαζόµενους, να είναι ασφαλές σε όλα τα µέταλλα 

και στο αλουµίνιο καθώς επίσης στα πλαστικά, λάστιχα, τσιµούχες, αντλίες κλπ., να 

είναι χαµηλού αφρισµού και βιοαποικοδοµήσιµο, να χρησιµοποιείται τόσο µε κρύο 

όσο και µε ζεστό νερό για καλύτερα αποτελέσµατα. 

 

3. Καθαριστικό απορριµµατοφόρων 

•Να είναι καταχωρηµένο στο Γ.Χ.Κ. ή στο Εθνικό Μητρώο Χηµικών Προϊόντων,  

•Ο προσφέρων και η εταιρεία κατασκευής του προϊόντος να διαθέτουν ISO9001, 

ISO14001, ΟΗSΑS 18001 &ISO27001. 

•Να είναι υδατοδιαλυτό µε PΗ > 12   

•Στη συνιστώµενη αραίωση να καθαρίζει και να αποµακρύνει αποτελεσµατικά όλους 

τους ρύπους που υπάρχουν στα απορριµµατοφόρα οχήµατα και να είναι ασφαλές στα 

χρώµατα.  

•Να είναι υψηλού αφρισµού.  

•Να είναι αρωµατισµένο και µετά το πλύσιµο να αφήνει ένα ευχάριστο ελαφρύ 

άρωµα.  

•Να χρησιµοποιείται τόσο µε κρύο όσο και µε ζεστό νερό.  

•Τα τασιενεργά που θα περιέχονται στο συγκεκριµένο παρασκεύασµα να 

συµµορφώνονται µε τα κριτήρια βιοδιασπασιµότητας τα οποία ορίζονται στον 

Ν.648/2004 για απορρυπαντικά.  

 

4. Αφαλατικό µηχανηµάτων καθαρισµού 

Υλικό για προστασία από εναπόθεση αλάτων για µηχανήµατα καθαρισµού υψηλής  

πίεσης ζεστού νερού µε ενσωµατωµένη αντιδιαβρωτική προστασία, να προστατεύει 

αποτελεσµατικά τα θερµαντικά πηνία από την ασβεστοποίηση να είναι 

βιοδιασπώµενοσύµφωναµετοEEC648/2004 και  να διαχωρίζει γρήγορα το νερό από 



το λάδι στο διαχωριστή λαδιού. Κατά προτίµηση κατάλληλο για µηχανήµατα 

KARCHER.  
 
Ο κάθε διαγωνιζόµενος είναι υποχρεωµένος να δώσει προσφορά για όλα τα είδη της 
οµάδας και η απόρριψή του από ένα είδος της οµάδας είναι ποινή αποκλεισµού του 
από όλη την οµάδα. 
 

 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
 

 

Άγιοι Ανάργυροι 18/01/2022 
ΕΘΕΩΡΗΘΗ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ σακουλών, big-bag 
υπόγειων κάδων καθαριότητας και 
λοιπών ειδών καθαριότητας της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος, διάρκειας 36 µηνών 
(2022-2025) 

 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:  13/2022 

 
 

 
ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙ∆ΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1oΑντικείµενο Προµήθειας 
Στην Συγγραφή Υποχρεώσεων αυτή περιγράφονται οι γενικοί όροι βάσει των οποίων 

και σε συνδυασµό µε τους λοιπούς όρους της συµβάσεως θα γίνει η σύναψη της 

σύµβασης για την προµήθεια σακουλών, big-bag και λοιπών υλικών αλλά και ειδών 

καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών  καθαριότητας της ∆ιεύθυνσης 

Περιβάλλοντος του ∆ήµου Αγίων Αναργύρων -  Καµατερού, διάρκειας 36 µηνών 

(2022-2025).  

Εργοδότης στα παρακάτω θα ονοµάζεται ο ∆ήµος Αγίων Αναργύρων – Καµατερού. 

Ανάδοχος δε ο αναδειχθείς µειοδότης για την εκτέλεση της παραπάνω προµήθειας. 

 

AΡΘΡΟ 2o Ισχύουσες διατάξεις 
Η εκτέλεση της προµήθειας στην οποία αναφέρεται διέπεται από: 
1. Το άρθρο 84 του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α΄) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου 
των ∆απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 
2. Το Ν. 2690/99 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
3. Το Ν. 3021/2002 (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄) «Περί υπαγωγής της σύµβασης που θα συναφθεί 
στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων, που προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτού». 
4. Το Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α΄) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», 
όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α΄) «Τροποποίηση 
του Ν. 3310/05 ‘‘Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων”». 
5. Το Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
6. Το Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α’) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του 
∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 
7. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
8. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις». 
9. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄) «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη». 
10. Το Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173/Α΄) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων 
συµβάσεων – Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/Ε.Ο.Κ. 
του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/Ε.Ο.Κ. του 
Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την οδηγία 
2007/66/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης 
∆εκεµβρίου 2007 (L 335). 



11. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – 
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – 
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 
12. Το Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/Α') «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις» και 
13. Το αρθ. 9 του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α') 
14. Το Ν.4250/2014 ( ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014 ) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις κ.α.» 
15. Ν.4254/2014(Φ.Ε.Κ. 85Α/07-04-2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 
Ελληνικής Οικονοµίας στα πλαίσια του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις. 
16. Το Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015) «∆ιαχείριση των µη εξυπηρετούµενων 
δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της 
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων » (Άρθρο 5) 
17. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 
18. Το ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου 

στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
19. Το ν.4555/2018 ΦΕΚ 133/19-7-2018 πρόγραµµα Κλεισθένης Ι 
20. Την µε αριθµ. 1108437/2565/∆ΟΣ/15.11.2005 (ΦΕΚ 1590/Β΄) Απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών «Καθορισµός των χωρών στις οποίες 
λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες». 
21. Την 57654/22-5-2017 απόφαση Υπ. Οικονοµίας & Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/23-5-
2017 τεύχος Β’) «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ)» του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης. 
22. Την 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης «Ρυθµίσεις τεχνικών 
ζητηµάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
Προµηθειών και Υπηρεσιών µε χρήση των επιµέρους εργαλείων και διαδικασιών του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)» (εφεξής 
Κ.Υ.Α. ΕΣΗ∆ΗΣ Προµήθειες και Υπηρεσίες). 
23. Τις σχετικές σε ισχύ εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και αφορούν 
προµήθειες Ο.Τ.Α. και όταν αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση µε το Ν4412/16  
Ο Προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 
311.996,19€,συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και θα καταλογισθεί σε βάρος των  
πιστώσεων: 
Κ.Α. 20.6634.0011 ποσό 239.998,78€, 
Κ.Α 20.6634.0009  ποσό 59.999,23€, 
Κ.Α 20.6634.0002 ποσό 7.498,18€, 
Κ.Α 20.6633.0001 ποσό 4.500,00€ 
 
ΑΡΘΡΟ 3oΣυµβατικά στοιχεία 

Συµβατικά στοιχεία της προµήθειας κατά σειρά ισχύος είναι :  

α) Η Σύµβαση 

β) Η ∆ιακήρυξη της ∆ηµοπρασίας σε περίπτωση δηµοπράτησης. 

γ) Η Προσφορά του Αναδόχου 

δ) Η Τεχνική Έκθεση - Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 

ε) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων (γενική-ειδική). 

στ) Ο Προϋπολογισµός. 
 



ΑΡΘΡΟ 4ο Προσφορές-Τεχνικές προδιαγραφές- Εγγυήσεις 
Η προσφορά µπορεί να αφορά µία ή και περισσότερες από τις οµάδες προµηθειών της 

µελέτης ή µπορεί να αφορά και το σύνολο της προµήθειας, όχι όµως και επιµέρους 

είδη από κάποια οµάδα. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η 

προσφερόµενη έκπτωση / τιµή µονάδος ή η προσφορά δεν αφορά το σύνολο των 

ειδών της οµάδας συµµετοχής, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σύµφωνα µε 

τα οριζόµενα στο Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α’/08.08.2016). 

Η χαµηλότερη προσφορά ανά οµάδα θα είναι αυτή που µε βάση τις τιµές µονάδος που 

θα δοθούν από τους συµµετέχοντες και τις προϋπολογιζόµενες ποσότητες της µελέτης, 

θα δώσει τη χαµηλότερη δαπάνη στο σύνολο της οµάδας. 

Το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της µελέτης 

και ισχύουν απόλυτα τα όσα περιγράφονται σε αυτό και όλες οι απαιτήσεις που 

περιλαµβάνονται. 

Με την κατάθεση της προσφοράς, ο υποψήφιος Προµηθευτής αποδέχεται τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές και γενικά τους όρους της παρούσας µελέτης.  

Η προσφορά του Προµηθευτή στον οποίο θα γίνει η ανάθεση της Προµήθειας θα 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της αντίστοιχης προς υπογραφή σύµβασης. 

Εγγύηση Συµµετοχής και Καλής Εκτέλεσης 

1. Για την έγκυρη συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η παροχή εγγύησης 
συµµετοχής, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας 
δεν µπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, µη 
συνυπολογιζόµενων των δικαιωµάτων προαίρεσης και παράτασης της σύµβασης, 
εκτός ΦΠΑ, µε ανάλογη στρογγυλοποίηση. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για 
ένα ή περισσότερα τµήµατα της σύµβασης, το ύψος της εγγύησης συµµετοχής 
υπολογίζεται επί της εκτιµώµενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφεροµένου/ων 
τµήµατος/τµηµάτων.  

2. Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 4% επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης ή του τµήµατος της σύµβασης, 
χωρίς να συµπεριλαµβάνονται τα δικαιώµατα προαίρεσης και κατατίθεται µέχρι και 
την υπογραφή του συµφωνητικού. 

3. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να µην απαιτούν εγγύηση καλής εκτέλεσης για 
συµβάσεις εκτιµώµενης αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των τριάντα χιλιάδων 
(30.000) ευρώ. 

4. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή 
σύµβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύουν µέχρι επιστροφής 
τους στο Πιστωτικό Ιδρυµα. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο Τρόπος εκτέλεσης  

Η ανάθεση της προµήθειας θα γίνει µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιµής. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο Κατακύρωση αποτελέσµατος 
Η κατακύρωση του αποτελέσµατος θα γίνει σύµφωνα µε το ν.4412/2016. 
Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή τη δηµοσιεύει στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 38 του ν.4412/2016 και την κοινοποιεί 
στον οικονοµικό φορέα. Η παράλειψη εκπλήρωσης της υποχρέωσης του 
προηγούµενου εδαφίου καθιστά τη σύµβαση αυτοδικαίως άκυρη. Με την κοινοποίηση 



της απόφασης ανάθεσης η σύµβαση θεωρείται, ότι έχει συναφθεί και η υπογραφή του 
σχετικού συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο Σύµβαση 

Ο Ανάδοχος της προµήθειας, µετά την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης ανάθεσης 
σύµφωνα µε το Νόµο, προσέρχεται στο χρόνο που του ορίζει η έγγραφη ειδική 
πρόσκληση για την υπογραφή της συµβάσεως. 

Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της µελέτης και περιλαµβάνει όλα τα 
στοιχεία της προµήθειας. 

Στη σύµβαση αναφέρονται και προσαρτώνται ως αναπόσπαστα συµβατικά στοιχεία τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 3 της παρούσας. 

Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία και µε 
τα τεύχη που τυχόν την συνοδεύουν. 

Με τηv υπoγραφή της σύµβασης o πρoµηθευτής θα εγγυηθεί ότι η παραδιδόµεvη 
πρoµήθεια θα ανταποκρίνεται πλήρως στoυς όρoυς των τεχvικών προδιαγραφών και 
θα είναι απαλλαγµένη δε από κάθε κρυφό και φανερό ελάττωµα. Θα ανταποκρίνεται 
δε από κάθε πλευρά στη χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζεται και σε καµία 
περίπτωση δεν θα γίνουν δεκτά υλικά δεύτερης ποιότητας. 

Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  

• Εκτελέστηκε ολόκληρη η ποσότητα.  

• Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η προµήθεια που εκτελέστηκε.  

• Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος.  

• Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο ∆ιάρκεια ισχύος της Σύµβασης 

Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης της προµήθειας ορίζεται σε τριάντα έξι (36) 
ηµερολογιακούς µήνες. 
Οι συµβάσεις λύονται µε την ολοκλήρωση του οικονοµικού αντικειµένου τους, ακόµη κι 
αν δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστηµα των τριάντα έξι (36) µηνών από την υπογραφή 
τους.  
Είναι δυνατή η παράταση της σύµβασης, ύστερα από συµφωνία των συµβαλλοµένων 
µερών, µέχρι την ανάδειξη νέου προµηθευτή και την υπογραφή της νέας σύµβασης, στο 
µέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που 
καθορίζονται στη σύµβαση, ως και περαιτέρω οικονοµική επιβάρυνση του ∆ήµου. 
Παράταση της προθεσµίας της Σύµβασης δίδεται µε απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής µετά από αιτιολογηµένη αίτηση του αναδόχου και εισήγηση της υπηρεσίας, 
σύµφωνα µε το άρθρο 206 του Ν4412/16. 

Οι τιµές ισχύουν έως τη λήξη της σύµβασης και δεν επιδέχονται ουδεµία προσαύξηση ή 
αναπροσαρµογή κατά την διάρκειά της. 

Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να αυξάνει την δαπάνη των επιµέρους Οµάδων µε 
αντίστοιχη αύξηση της προϋπολογιζόµενης δαπάνης, µε τους ίδιους όρους παροχής 
προµήθειας/υπηρεσίας χωρίς καµιά αντίρρηση και απαίτηση του παρόχου (δικαίωµα 
προαίρεσης).Το δικαίωµα προαίρεσης ανέρχεται συνολικά σε 89.999,40€, 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%, για όλη τη διάρκεια της Σύµβασης. 

 



 

ΑΡΘΡΟ 9ο Ευθύνες- Υποχρεώσεις Αναδόχου 

• Ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν 
θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α' του Ν4412/16. Η τήρηση 
των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν 
την εκτέλεση των ∆ηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους 
(άρθρο 18 παρ.2 και άρθρο 53 παρ.2 του Ν.4412/16). 

• Ο Ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της καθ’ύλην αρµόδιας 
Υπηρεσίας του ∆ήµου Αγίων Αναργύρων - Καµατερού, προς τις εντολές και οδηγίες 
της οποίας οφείλει να συµµορφώνεται. 

• Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία µε την 
Υπηρεσία, µε τον προσφορότερο δυνατό τρόπο για την ενηµέρωσή του, καθώς και για 
την άµεση λήψη απ’ αυτήν σχετικών οδηγιών.  

• Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έµµισθο προσωπικό του Αναδόχου για την 
εκτέλεση της προµήθειας αµείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. 

• Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα, για τη 
συσκευασία, µεταφορά, φορτοεκφόρτωση, τοποθέτηση και λειτουργία των προς 
προµήθεια ειδών. Επίσης ο προµηθευτής βαρύνεται για κάθε ζηµιά που πιθανόν να 
γίνει από υπαιτιότητα του ίδιου ή του προσωπικού του κατά την τοποθέτηση των 
ειδών στους χώρους που θα υποδείξει ο ∆ήµος. 

• Για κάθε ατύχηµα ή δυστύχηµα στο προσωπικό του Αναδόχου ή στον ίδιο ή σε 
τρίτους που προκαλείται κατά την διάρκεια των προµηθειών στους χώρους του 
∆ήµου, βαρύνεται αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

• Ο Ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζηµιές προς τρίτους τις οποίες θα 
προξενήσει κατά τις εργασίες του µε την υπαιτιότητα του. Θα πρέπει για τον λόγο 
αυτό, µετά την υπογραφή της σύµβασης να είναι ασφαλισµένος προς τρίτους και να 
καλύπτεται για την αστική Ευθύνη για ζηµιές που τυχόν προκαλέσει κατά την 
εκτέλεση εργασιών που αφορούν το αντικείµενο της σύµβασης. 

• Τα απαιτούµενα για την προµήθεια των ειδών µέσα/υλικά, µηχανήµατα για την 
µεταφορά τους, καθώς και το απαιτούµενο προσωπικό για την φόρτωση, µεταφορά 
και τοποθέτηση των παραπάνω ειδών στα κτίρια ή σε λοιπές εγκαταστάσεις του 
∆ήµου, βαρύνουν αποκλειστικά τον προµηθευτή. 

• Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να παραδώσει τα είδη συνοδευόµενα µε 
όσα προβλέπονται και απαιτούνται από τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας και µε 
την προσφορά. 

• Σε κάθε περίπτωση ισχύουν και οι υποχρεώσεις του Αναδόχου, που 
αναφέρονται στα άρθρα του συνόλου της µελέτης της Υπηρεσίας. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο Ποιότητα υλικών - Χρόνος εγγύησης 
Με την υπογραφή της σύµβασης ο προµηθευτής θα εγγυηθεί ότι τα παραδιδόµενα 

υλικά  θα ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους των χαρακτηριστικών και υποδείξεων 

και θα είναι κατασκευασµένα µε υλικά  άριστης  ποιότητας  απαλλαγµένα δε από κάθε 

κρυφό ή φανερό ελάττωµα,  θα  ανταποκρίνονται  δε  από κάθε πλευρά στην χρήση 

και λειτουργία για την οποία προορίζονται. Σε περίπτωση ελαττωµατικού υλικού που 



θα παρουσιάζει βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας θα αποκατασταθεί  η βλάβη ή 

ζηµιά µέσα σε  ορισµένη  προθεσµία  που  θα  υποδειχθεί  από  την Υπηρεσία και η 

οποία δεν θα υπερβαίνει τις 15 εργάσιµες ηµέρες τότε θα επιβάλλεται στον 

προµηθευτή ποινική ρήτρα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο Πληµµελής εργασία 

Εάν τα είδη που θα προµηθευτεί ο ∆ήµος δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύµβασης 
ή εµφανίζουν ελαττώµατα ή κακοτεχνίες κατασκευαστικές, ο ανάδοχος υποχρεούται 
να αντικαταστήσει τα είδη, εντός είκοσι (20) εργασίµων ηµερών. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο ∆απάνες 

Οι τιµές του τιµολογίου/προϋπολογισµού αναφέρονται στην προµήθεια και ο 
Ανάδοχος δεν δικαιούται άλλης πληρωµής ή αποζηµίωσης για την πλήρη εκτέλεση 
αυτής. 

Οι τιµές θα είναι σταθερές καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύµβασης. 

Κατά τα ανωτέρω σε όλες τις τιµές του τιµολογίου/προϋπολογισµού περιλαµβάνονται: 

 Α) Οι δαπάνες που απαιτούνται για την εκτέλεση της προµήθειας στον τόπο 
που η Υπηρεσία ορίζει, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρα αυτών. 

 Β) Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφάλισης των υλικών και αποζηµίωσης για 
την µεταφορά ή αποθήκευση της προµήθειας. 

 Γ) Κάθε γενικά δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη 
για την πλήρη εκτέλεση της προµήθειας, για την οποία η σχετική τιµή του τιµολογίου 
µετά την κατάθεση προσφοράς του οικονοµικού φορέα, δεν είναι δυνατό να 
θεµελιωθεί αξίωση ή διαµφισβήτηση που να αφορά τις ποσότητες µεταφοράς των 
υλικών που εισέρχονται. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο Φόροι, τέλη, κρατήσεις - Πληρωµές 

Ο Ανάδοχος σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, θα βαρύνεται µε όλους τους 
φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα της σύµβασης, πλην του 
Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει τον ∆ήµο. Ο ΦΠΑ που αναλογεί καταβάλλεται από τον 
∆ήµο στον προµηθευτή µε την εξόφληση του τιµολογίου και υποχρεούται (ο 
προµηθευτής) να τον αποδώσει σύµφωνα µε το νόµο. Η πληρωµή της αξίας της 
προµήθειας θα γίνεται από τον ∆ήµο σε ΕΥΡΩ, τµηµατικά ή εφάπαξ, µε την έκδοση 
των αντιστοίχων χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής στο όνοµα του δικαιούχου, 
σύµφωνα µε το άρθρο 200 του Ν4412/16 και σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία 
"περί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των δήµων και κοινοτήτων" ως προς 
την έκδοση του τιµολογίου και την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών 
πληρωµής στο λογιστήριο του ∆ήµου. 
O τελικός λογαριασµός γίνεται µε την διενέργεια της οριστικής παραλαβής. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο Παραλαβή  
Ι. Αρµόδιο όργανο 
Η παραλαβή των προς προµήθεια υλικών/ειδών γίνεται από τις επιτροπές παραλαβής 
οι οποίες έχουν συσταθεί µετά από απόφαση του αρµόδιου οργάνου της Αναθέτουσας 
Αρχής. (άρθρο 208 παρ.1 του Ν.4412/16). 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να χορηγεί στην αρµόδια επιτροπή παραλαβής και 
παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύµβασης του ∆ήµου, κάθε στοιχείο σχετικό 



προκειµένου να διαπιστωθεί ότι τα υπό προµήθεια είδη πληρούν τους όρους της 
παρούσας. 
Τα υπό προµήθεια υλικά µπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκµετάλλευση µόνο 
µετά την οριστική παραλαβή τους από τον φορέα. 
Κατά παρέκκλιση από τα αναφερόµενα, στο πρώτο εδάφιο, για την παρακολούθηση 
και παραλαβή συµβάσεων προµηθειών µε εκτιµώµενη αξία ίση ή µικρότερη του 
ποσού της παρ. 1 του άρθρου 118 του Ν4412/2016, δεν απαιτείται συγκρότηση 
επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής και η παραλαβή γίνεται µε βεβαίωση που 
εκδίδεται από τον προϊστάµενο της Υπηρεσίας, για την οποία προορίζονται τα αγαθά ή 
της Υπηρεσίας που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτόν µε την απόφαση ανάθεσης. 
(Όπως τροποποιήθηκε µε το Άρθρο 105 ΝΟΜΟΣ 4782/2021 µε ισχύ την 1/6/2021 
σύµφωνα µε την Παρ.3 Άρθρο 142 ΝΟΜΟΣ 4782/2021). 
II. Παρουσία προµηθευτή 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός 
έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο προµηθευτής. (άρθρο 208 
παρ.2 του Ν.4412/16). 
III. Ποιοτικός έλεγχος 
Η σύµβαση µπορεί να προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται µε έναν ή 
περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους: 
α) Με µακροσκοπική εξέταση. 
β) Με πρακτική δοκιµασία.(άρθρο 208 παρ.2 του Ν.4412/16). 
Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προµηθευτή. (άρθρο 208 
παρ.3 του Ν.4412/16). 
IV. Πρωτόκολλο παραλαβής/απόρριψης/µακροσκοπικού ελέγχου 
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθµιες ή 
δευτεροβάθµιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προµηθευτές. (άρθρο 208 
παρ.6 του Ν.4412/16). 
V. ∆υνατότητες Επιτροπής 
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής µπορεί: 
α) να παραλάβει το υλικό, 
β) να παραλάβει το υλικό µε παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές 
προδιαγραφές της σύµβασης, 
γ) να απορρίψει το υλικό. (άρθρο 208 παρ.3 του Ν.4412/16) 
 
Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί: 

- την Υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, 

- την αποθήκη υποδοχής των υλικών και 

- την επιτροπή παραλαβής, 

για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) 

εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. (άρθρο 206 παρ.6 του Ν.4412/16). 

Αποδεικτικό παράδοσης 
Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προµηθευτής 

υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο 

της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται: 

- η ηµεροµηνία προσκόµισης, 

- το υλικό, 

- η ποσότητα και 

- ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε (άρθρο 206 παρ.7 

του Ν.4412/16). 

 



 

ΑΡΘΡΟ 15ο Απόρριψη παραδοτέου – Αντικατάσταση 

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές 
προδιαγραφές, η Επιτροπή Παραλαβής µπορεί να προτείνει την τελεία απόρριψη των 
παραλαµβανοµένων ειδών ή την αποκατάσταση των ανωµαλιών αυτών. 

Κάθε δαπάνη για την αποκατάσταση κακοτεχνίας ή κακής ποιότητας προϊόντος 
βαρύνει τον ανάδοχο. 

Εφ’ όσον ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, 
εντός της υπό της ίδιας οριζόµενης προθεσµίας, ο Εργοδότης δικαιούται να προβεί 
στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον 
προσφορότερο, µε τις ανάγκες και τα συµφέροντα του, τρόπο. 
 
ΑΡΘΡΟ 16ο Υποκατάσταση Αναδόχου 
Τον Ανάδοχο δε µπορεί να υποκαταστήσει στη σύµβαση ή για κάποιο µέρος αυτής, 
άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του ∆ήµου, µετά από 
απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου. 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο Ατύχηµα και Ζηµιές 
Ο Ανάδοχος δεν τελεί σε σχέση «προστήσεως» προς τον Εργοδότη και ευθύνεται 
προσωπικά αυτός και µόνο σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, για 
αποζηµιώσεις για ζηµιές που θα προκληθούν από τον ίδιο τον Ανάδοχο, το πάσης 
φύσεως προσωπικό του, τα µεταφορικά του µέσα, τα µηχανήµατα, τα εργαλεία κλπ., 
σε πρόσωπα ή σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του ∆ηµοσίου, των δήµων κοινοτήτων ή 
τρίτων, αποκλειόµενης ρητά και απόλυτα κάθε ευθύνης του εργοδότη. 
 
ΑΡΘΡΟ 18ο Μελέτη Συνθηκών της Υπηρεσίας – Βεβαίωση Συµµόρφωσης 
Η έννοια της επίδοσης της προσφοράς του Αναδόχου είναι ότι είχε και έλαβε αυτός 
υπόψη του κατά την σύνταξη αυτής τις γενικές και τοπικές συνθήκες για την εκτέλεση 
της προµήθειας, ήτοι τον τόπο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών, τις 
απαιτούµενες µε κάθε µέσο µεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και εναπόθεση των 
υλικών, την κατάσταση των δρόµων, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χειρών, τις 
καιρικές συνθήκες, και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές ειδικές και γενικές συνθήκες, τα 
όποια ζητήµατα προκύψουν τα οποία µε οποιονδήποτε τρόπο µπορούν να επηρεάσουν 
το κόστος της προµήθειας και ότι η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε την 
σύµβαση, µε την οποία υποχρεούται να συµµορφωθεί ο ανάδοχος. 
 
ΑΡΘΡΟ 19ο ∆ιαφορές Συγγραφής - Νόµων - Επίλυση διαφορών 

Όταν η Συγγραφή έχει ασάφεια υπερισχύει ο Ν4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α/2016) 
«∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ». 

Η  παρούσα προµήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και κάθε 
διαφορά που θα προκύψει µεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα 
αφορά στην εκτέλεση, την εφαρµογή η γενικά τις σχέσεις που δηµιουργούνται από 
αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νοµό αρµόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι 
πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συµβαλλόµενα µέρη θα 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόµενα 
να αναφύονται µεταξύ τους. 

 
 

 

 



ΑΡΘΡΟ 20ο Αναπροσαρµογή τιµών  

Τα υλικά των οµάδων Α’ και Β’ της προµήθειας, είναι παράγωγα του πετρελαίου, η 
τιµή του οποίου το τελευταίο χρονικό διάστηµα είναι διαρκώς αυξανόµενη, µε 
πρόβλεψη επιπλέον µεγάλης αύξησης και σύµφωνα µε το Ν.4412/2016 παρ.9 άρθρο 
53,επειδή για τη σύµβαση της προµήθειας, προβλέπεται χρόνος παράδοσης των 
υλικών µεγαλύτερος των δώδεκα (12) µηνών, θα ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης 
όρος περί αναπροσαρµογής της τιµής υπό τους όρους του άρθρου 132, περί 
τροποποίησης συµβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για να 
εφαρµοστεί η προαναφερόµενη αναπροσαρµογή τιµών, είναι να υπάρχει πληθωρισµός 
µεγαλύτερος του δύο τοις εκατό(2%). 
 
Για την αναπροσαρµογή των τιµών λαµβάνονται υπόψη: 
Χρόνος εκκίνησης της αναπροσαρµογής είναι η ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών που καθορίζεται από τα έγγραφα της σύµβασης και υπολογίζεται µέχρι 
και την ηµεροµηνία παράδοσης των αγαθών.  
α) Η αναπροσαρµογή θα υπολογίζεται σε ποσοστό ίσο µε τον γενικό δείκτη τιµών 

καταναλωτή (∆ΤΚ) (%) την ηµέρα παράδοσης των αγαθών, πλέον 5%, επί της τιµής 

µονάδος του προϋπολογισµού της µελέτης. Η προσφερόµενη έκπτωση του αναδόχου 

θα εφαρµόζεται στην νέα αναπροσαρµοσµένη τιµή. Την ηµεροµηνία κάθε νέας 

επόµενης παράδοσης υλικών, θα υπολογιστεί ο νέος ∆ΤΚ και θα εφαρµοστεί ο ίδιος 

τρόπος υπολογισµού έως το τέλος της σύµβασης.  

β) Σε περιπτώσεις τµηµατικών παραδόσεων, η τιµή αναπροσαρµόζεται για τις 

ποσότητες που θα παραδοθούν µετά την παρέλευση των δώδεκα (12) µηνών από την 

υποβολή προσφοράς. 

γ) Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης, µε υπαιτιότητα του αναδόχου, ο χρόνος 

παράτασης δεν θα λαµβάνεται υπόψη για την αναπροσαρµογή. 

Για την πληρωµή του επί πλέον ποσού που προκύπτει µετά την αναπροσαρµογή, δεν 

θα απαιτείται σύναψη συµπληρωµατικής σύµβασης. 

 

 

 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
 

 
 

 

Άγιοι Ανάργυροι 18/01/2022 
ΕΘΕΩΡΗΘΗ  

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 
 
 

Ι. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ 
Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός MSc 

 
 
 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ σακουλών, big-bag 
υπόγειων κάδων καθαριότητας και 
λοιπών ειδών καθαριότητας της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος, διάρκειας 36 µηνών 
(2022-2025) 

 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:  13/2022 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

 
 
Οµάδα Α:Σακούλες big bag  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

 
ΕΚΠΤΩΣΗ 

(%) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

(€) 

∆ΑΠΑΝΗ 
(€) 

1 Πλαστική  σακούλα 
απορριµµάτωνύψους 350 
cm&πλάτους 200 cm,  µαύρη,  µε  
πιέτα, βάρους 700gr/τεµ. 

ΤΕΜ. 
 

87.693 
 

 

  

2 Μεγάλοι    υφασµάτινοι σάκοι 
(Big-Bag) ΤΕΜ. 510    

     ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΟΜΑ∆ΑΣ Α:  

     Φ.Π.Α. 24%:  

     ΣΥΝΟΛΟ:  

 

 
 
 

ΟΜΑ∆Α Β: Σακούλες 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗ 
(%) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

 

1 Σακούλες  µαύρες  75cm*100cm 
µε  πάχος  80µm kg 21.333,00    

2 
Πλαστικές  σακούλες  διαφανείς  
λεπτές  50cm*70cm  µε  πάχος  
70 µm 

kg 3.241,92 
 

  

3 
Πλαστικές  σακούλες  πράσινες  
χωρίς  εκτύπωση  85cm*75cm  
µε  πάχος  70 µm 

kg 3.000,00 
 

  

 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ  
ΟΜΑ∆ΑΣΒ:  

 Φ.Π.Α. 24%:  
 ΣΥΝΟΛΟ:  

 
 

 

 

 

 



 

ΟΜΑ∆Α Γ: Σκούπες 

 
 
 
 
 
ΟΜΑ∆Α ∆: Υλικά απολύµανσης και πλυσίµατος 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΕΚΠΤΩΣΗ 
(%) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

 
1 Συµπυκνωµένο υγρό 

απολύµανσης και καθαρισµού ΤΕΜ των  
20 lit 6 

 
  

2 Καθαριστικό - Αποσµητικό 
κάδων και λαϊκών αγορών 

ΤΕΜ των  
20lit 

9 
 

  

3 Καθαριστικό 
απορριµµατοφόρων 

ΤΕΜ των  
23Kgr 

9 
 

  

4 Αφαλατικό µηχανηµάτων 
καθαρισµού 

Συσκευασί
α των 
6Χ1lit 

6 
 

  

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΟΜΑ∆ΑΣ ∆:  

 Φ.Π.Α. 24%:  
 ΣΥΝΟΛΟ:  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Άγιοι Ανάργυροι ……/ …… / 2022 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΕΚΠΤΩΣΗ 
(%) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

(€) 
 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

1 Σκούπα χόρτου 6 ραφών 
(κλασσική) µε κοντάρι 
ξύλινο 
 

TEM. 1.575,00 
 

  

2 Κοντάριξύλινο 
 

TEM. 279,00    

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ  
ΟΜΑ∆ΑΣΓ:  

 Φ.Π.Α. 24%:  
 ΣΥΝΟΛΟ:  
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