
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

   

Aριθμ. Μελέτης :   34/2017

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΖΥΜΑ/ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΓΙΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ, ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  967,20€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24%)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Τεχνική Περιγραφή
Ποσότητες
Εκτιμώμενη Αξία-Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μελέτης
Συγγραφή Υποχρεώσεων 
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
2/2017

Αριθμός Μελέτης: 34/2017 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ με τίτλο: 
«Προμήθεια  απορρυπαντικού  πλυσίματος  με
ένζυμα/βακτήρια  για  απορριμματοφόρα,  κάδους
απορριμμάτων και λαϊκών αγορών»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 967,20€
 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24%)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια απορρυπαντικού πλυσίματος με ένζυμα/βακτήρια που θα καλύψει τις
πάγιες ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Θέρμης Ν. Θεσσαλονίκης, που συνίσταται από τις
Δημοτικές Ενότητες Θέρμης, Βασιλικών και Μίκρας, για το έτος 2017. 
Το ενζυματικό καθαριστικό θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τη χρήση του για τον καθαρισμό των κάδων
απορριμμάτων ώστε να καθαριστούν από λίπη (απολίπανση) αλλά και να εξουδετερωθούν οι δυσάρεστες οσμές
(απόσμιση). Η χρήση του θα γίνει επίσης στο πλύσιμο των απορριμματοφόρων αλλά και σε άμεσο ψεκασμό  σε
ρυπαρές επιφάνειες (λαϊκές, ψαραγορές, φρεάτια, κλπ).

Το υπό προμήθεια απορυπαντικό υλικό με ιδιότητες απολίπανσης και απόσμισης θα πρέπει να είναι, υγρό
και να πληροί, τις ακόλουθες προδιαγραφές:
1. Να είναι ικανό να απομακρύνει και να εξουδετερώνει αποτελεσματικά τους οργανικούς ρύπους.
2. Στην ενδεικνυόμενη για την χρήση του αραίωση, δεν θα έχει αντενδείξεις και τοξικές επιπτώσεις για

τον άνθρωπο ούτε και δυσμενείς επιπτώσεις στο οικοσύστημα του περιβάλλοντος. 
3. Θα πρέπει να είναι άφλεκτο, μη πτητικό. 
4. Θα πρέπει  να  είναι  πλήρως  υδατοδιαλυτό  και  στην  ενδεικνυόμενη  για  τη  χρήση του  αραίωση  μη

διαβρωτικό προκειμένου να μην προκαλεί φαινόμενα οξείδωσης ή διάβρωσης σε μεταλλικές (βαμμένες
και μη) ή πλαστικές επιφάνειες ή στις μηχανολογικές διατάξεις των απορριμματοφόρων.

5. Το προϊόν  δεν  θα  πρέπει  να  είναι  αναμεμιγμένο με  υλικά  που δεν  αναγράφονται  στη  χημική  του
σύνθεση. 

6. Θα πρέπει να είναι εφικτή η αραίωση του στην ενδεικνυόμενη δοσολογία είτε σε κρύο είτε σε ζεστό
νερό, ενώ θα μπορεί να εφαρμόζεται με ψεκασμό ή βούρτσισμα.

7. Αν  περιέχει  τασιενεργά  στο  συγκεκριμένο  παρασκεύασμα  θα  πρέπει  να  συμμορφώνονται  με  τα
κριτήρια  βιοδιασπασιμότητας  τα  οποία  ορίζονται  στον  Κανονισμό  (EK)  No.648/2004  για
απορρυπαντικά  καθώς  επίσης  και  με  όλες  τις  σχετικές  τροποποιήσεις  του  προαναφερόμενου
Κανονισμού και τυχόν νέες εν ισχύ νομοθετικές διατάξεις.

Η τεχνική προσφορά του προσφερόμενου προϊόντος θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει: 

α. Την τεχνική περιγραφή του προϊόντος στην οποία θα αναφέρονται κατ’ ελάχιστον:
1. Το εργοστάσιο & η χώρα κατασκευής του προϊόντος.
2. Η εμπορική ονομασία του προϊόντος (όπως αυτή αναγράφεται στην ετικέτα της προσφερόμενης

συσκευασίας).
3. Η προσφερόμενη συσκευασία (όχι μεγαλύτερη των 20 lt). Να σημειωθεί ότι το προϊόν θα πρέπει να

είναι  συσκευασμένο  σε  μη  επιστρεφόμενες  συσκευασίες  επί  των  οποίων  θα  υπάρχουν  όλες  οι
σχετικές  σημάνσεις  /  οδηγίες  σε  απόλυτη  συμφωνία  με  τις  κείμενες  διατάξεις  της  ισχύουσας
ελληνικής  &  ευρωπαϊκής  νομοθεσίας  όπως  ακριβώς  διατίθεται  στο  εγχώριο  εμπόριο  από  την
παρασκευάστρια εταιρεία.  Επιπροσθέτως, οι προσφερόμενες συσκευασίες θα πρέπει να φέρουν
ελληνόφωνη ετικέτα με τις απαραίτητες σημάνσεις. 

4. Οι τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος, δηλαδή:
1. Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος.
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2. Το πεδίο εφαρμογής του προϊόντος  (π.χ.  απορρυπαντικό – απολιπαντικό – αποσμητικό  για
απορριμματοφόρα  οχήματα,  κάδους  απορριμμάτων,  λαϊκές  αγορές,  κλπ)  καθώς  και  πλήρης
περιγραφή της δράσης και της σύνθεσης του.

3. Επι ποινή αποκλεισμού   ,  υπεύθυνη δήλωση με την προτεινόμενη αραίωση του προϊόντος
(ακριβής τιμή και όχι εύρος τιμών, δηλαδή Α ml ανά κυβικό νερού και όχι από Α έως Β ml
ανά κυβικό νερού από τους διαγωνιζόμενους για τις κάτωθι χρήσεις:
I)   Πλύσιμο Απορριμματοφόρων   ...... ml ανά κυβικό νερού,
II)  Πλύσιμο Κάδων Απορριμμάτων   ..... ml ανά κυβικό νερού,
ΙΙΙ) Καθαρισμός Λαϊκών Αγορών   ...... ml ανά κυβικό νερού,
όπως αυτή προκύπτει  από την ετικέτα του προϊόντος.  Στην περίπτωση που η προτεινόμενη  
αραίωση  είναι  εκτός  των  ορίων  που  προτείνει  ο  κατασκευαστής  του  προϊόντος,  οι  
διαγωνιζόμενοι  οφείλουν να συμπεριλάβουν βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής που να  
επιβεβαιώνει την προτεινόμενη από τον διαγωνιζόμενο αραίωση για τη συγκεκριμένη χρήση  
 εφαρμογή. 

β.   Τη  βεβαίωση  καταχώρησης  στο  Εθνικό  Μητρώο  Χημικών  Προϊόντων  ή  στο  Γενικό  Χημείο  του
Κράτους (Γ.Χ.Κ.) ή Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) περί μη υποχρέωση καταχώρησης στο
ΕΜΧΠ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Εναλλακτικά, θα γίνονται δεκτά και προϊόντα που φέρουν
σχετικές  εγκρίσεις  ή  πιστοποιήσεις  αρμοδίων  κρατικών  φορέων  μελών  της  ΕΕ  ή  επισήμως
διαπιστευμένων φορέων πιστοποίησης. 

γ.  Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet) του προϊόντος.

δ.  Το Τεχνικό Δελτίο του προϊόντος (Technical Data Sheet) του προϊόντος.

ε. Το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 του εργοστασίου κατασκευής.

Τα προαναφερόμενα (β), (γ), (δ) & (ε) θα πρέπει να είναι στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

 Θέρμη,   Θέρμη,   Θέρμη,   

Ο Συντάξας

Η 
Προϊσταμένη Τμήματος

Αποκομιδής
Απορριμμάτων και

Ανακυκλώσιμων Υλικών

Η 
Προϊσταμένη Τμήματος

Κοινοχρήστων Χώρων και
Ειδικών Συνεργείων

Ο
 Προϊστάμενος Τμήματος
Διαχείρισης Οχημάτων

ΑΠ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓ. ΚΛΑΔΟΥΡΗ Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ Χ. ΠΟΛΥΖΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΠΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρμη,   
Η

 Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Χ. ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
2/2017

Αριθμός Μελέτης :34/2017 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ με τίτλο: 
«Προμήθεια  απορρυπαντικού  πλυσίματος  με
ένζυμα/βακτήρια  για  απορριμματοφόρα,  κάδους
απορριμμάτων και λαϊκών αγορών»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 967,20€
 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24%)

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1
Απορρυπαντικό πλυσίματος  με ένζυμα/βακτήρια για απορριμματοφόρα, 
κάδους απορριμμάτων και λαϊκών αγορών

λίτρα 120

Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει για το 2017 τον προϋπολογισμού Κ.Α.02.20.6633.002.
CPV: 39831200-8. 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

 Θέρμη,   Θέρμη,   Θέρμη,   

Ο Συντάξας

Η 
Προϊσταμένη Τμήματος

Αποκομιδής
Απορριμμάτων και

Ανακυκλώσιμων Υλικών

Η 
Προϊσταμένη Τμήματος

Κοινοχρήστων Χώρων και
Ειδικών Συνεργείων

Ο
 Προϊστάμενος Τμήματος
Διαχείρισης Οχημάτων

ΑΠ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓ. ΚΛΑΔΟΥΡΗ Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ Χ. ΠΟΛΥΖΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΠΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
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 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρμη,   
Η

 Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Χ. ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
2/2017

Αριθμός Μελέτης :34/2017 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ με τίτλο: 
«Προμήθεια  απορρυπαντικού  πλυσίματος  με
ένζυμα/βακτήρια  για  απορριμματοφόρα,  κάδους
απορριμμάτων και λαϊκών αγορών»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 967,20€
 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24%)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

(ΕΥΡΩ)

ΔΑΠΑΝ
Η

(ΕΥΡΩ)

1

Απορρυπαντικό πλυσίματος  με 
ένζυμα/βακτήρια για απορριμματοφόρα, 
κάδους απορριμμάτων και λαϊκών αγορών

λίτρα 120 6,50 800,00

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 780,00

ΦΠΑ 24% 187,20

ΣΥΝΟΛΟ 967,20

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

 Θέρμη,   Θέρμη,   Θέρμη,   

Ο Συντάξας

Η 
Προϊσταμένη Τμήματος

Αποκομιδής
Απορριμμάτων και

Ανακυκλώσιμων Υλικών

Η 
Προϊσταμένη Τμήματος

Κοινοχρήστων Χώρων και
Ειδικών Συνεργείων

Ο
 Προϊστάμενος Τμήματος
Διαχείρισης Οχημάτων

ΑΠ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓ. ΚΛΑΔΟΥΡΗ Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ Χ. ΠΟΛΥΖΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΠΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρμη,   
Η
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 Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Χ. ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Αριθμός Μελέτης :34/2017 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ με τίτλο: 
«Προμήθεια  απορρυπαντικού  πλυσίματος  με
ένζυμα/βακτήρια  για  απορριμματοφόρα,  κάδους
απορριμμάτων και λαϊκών αγορών»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 967,20€
 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24%)

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1
Περιγραφή Αντικειμένου 
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η προμήθεια απορρυπαντικού πλυσίματος με ένζυμα/βακτήρια για
απορριμματοφόρα, κάδους απορριμμάτων και λαϊκών αγορών η οποία προμήθεια θα καλύψει τις πάγιες ανάγκες
της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης  του Δήμου για το έτος 2017.

Άρθρο 2
Υποχρεώσεις αναδόχου-Όροι Εκτέλεσης της Προμήθειας

1. 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. 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να υλοποιηθεί  η εκτέλεση
της προμήθειας κατά τρόπο άρτιο και πλήρη και μέσα στο προβλεπόμενο, από την παρούσα μελέτη,
χρονικό διάστημα.

3. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει αποκλειστικώς κάθε ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημία ήθελε επέλθει σε
αυτόν, το προσωπικό του ή τρίτο εξ αφορμής της προμήθειας και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της
ανωτέρω προμήθειας . 

4. Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  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 Χ του
Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016.

Άρθρο 3
Διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας
Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα τις διατάξεις του 

1. Ν.3852/2010  “Νέα  αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –
Πρόγραμμα Καλλικράτης” 

2. τις διατάξεις του Ν.3463/2006 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”, 
3. τις  διατάξεις  του  Ν.4412/2016  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
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(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”  και ιδίως δε την υποχρέωση της παρ 2, του
άρθρου 18 και του άρθρου 130 του Ν.4412/2016 , 

4. τις διατάξεις του Ν.4441/2016 
5. τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16) “ Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” 
6. Τις  διατάξεις  της  αριθ  2/100018/0026/30-12-2016  εγκυκλίου  του  Υπουργείου  Οικονομικών

“Κοινοποίηση  διατάξεων  σχετικά  με  την  ανάληψη  υποχρεώσεων  από  τους  διατάκτες  και  παροχή
οδηγιών”

Άρθρο 4
Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία είναι:

1. Τεχνική Περιγραφή
2. Ποσότητες
3. Εκτιμώμενη Αξία-Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μελέτης
4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 
5. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Άρθρο 5
Προσφορά 
Η οικονομική  προσφορά δίδεται σε ευρώ και συντάσσετε στην ελληνική γλώσσα.
Η προσφερόμενη τιμή,  επί ποινή αποκλεισμού,  πρέπει να είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού της
μελέτης.
Ο Ανάδοχος εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της προσφερόμενης τιμής σε όλη τη διάρκεια της ανάθεσης,
παραιτούμενος ρητώς κάθε αξιώσεως περί αναπροσαρμογής από κάθε λόγο και αιτία. 
Στην  τιμή περιλαμβάνονται το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και δαπανών του  αναδόχου για την
εκτέλεση  της  προμήθειας,  των  υποχρεώσεων  προς  τρίτους  και  του  συνόλου  των  δαπανών  ασφάλισης  του
προσωπικού που θα απασχολήσει.

Άρθρο 6
Τρόπος Πληρωμής-Δαπάνες-Κρατήσεις (άρθρο 200 του Ν.4412/2016)
Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας του
τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου μετά την οριστική παραλαβή των υλικών από την αρμόδια
επιτροπή παραλαβής της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου και την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής από
τον Δήμο.
Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης στον ανάδοχο θα γίνει μετά την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου  παραλαβής
από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου και  εντός τριάντα (30) ημερών μετά την υποβολή του τιμολογίου ή άλλου
ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου και εφόσον ο τελευταίος προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Ο  ανάδοχος  βαρύνεται  με  τις   νόμιμες  κρατήσεις.  Ο  ΦΠΑ  βαρύνει  τον  Δήμο.  Δεν  δίδεται  κανενός  είδους
προκαταβολή. Δεν παρέχεται το δικαίωμα προαίρεσης. Δεν παρέχεται η δυνατότητα αναπροσαρμογής της τιμής.
Η δαπάνη για την προμήθεια των υλικών θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

Άρθρο 7
Χρονική Διάρκεια  εκτέλεσης της προμήθειας-Ολοκλήρωση εκτέλεσης της προμήθειας  (άρθρο 202 του
Ν.4412/2016)
Η  διάρκεια  εκτέλεσης  της  προμήθειας  ορίζεται  το  χρονικό  διάστημα  των  είκοσι  (20)  ημερών  από  την
ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης ανάθεσης του δημάρχου στον ανάδοχο.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
1. Οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο σύνολο τους 
2. Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν
3. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος
4. Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη κατά τα

προβλεπόμενα από την ανάθεση. 

Άρθρο 8
Τόπος - Χρόνος παράδοσης των υλικών -Παράταση (άρθρο 202 του Ν.4412/2016)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το προμηθευόμενο υλικό μετά από επικοινωνία του με την αρμόδια
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υπηρεσία (με οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας) μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο και τόπο που θα του
υποδεικνύει η αρμόδια υπηρεσία.
Η παράδοση των υλικών θα γίνονται με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή. 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο
206 του Ν.4412/2016 ύστερα από σχετικό αίτημα  το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του
συμβατικού χρόνου.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να  υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 
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 9
Παραλαβή υλικών (άρθρα 208 του Ν.4412/2016)
Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου. 
Ο προμηθευτής  υποχρεούται  να ειδοποιήσει  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. 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται  ποιοτικός  και  ποσοτικός  έλεγχος  και  καλείται  να
παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής.
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.
Τα  πρωτόκολλα  που  συντάσσονται  από  τις  επιτροπές  παραλαβής,  κοινοποιούνται  υποχρεωτικά  και  στους
προμηθευτές.  
Τα  υπό  προμήθεια  υλικά  μπορούν  να  τεθούν  σε  επιχειρησιακή  εκμετάλλευση  μόνο  μετά  την  οριστική
παραλαβή τους από τον δήμο.

Άρθρο 10
Χρόνος παραλαβής υλικών  (άρθρο 209 του Ν.4412/2016)
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής θα πραγματοποιείται μέσα στον
καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο σύμφωνα με το  άρθρο 209 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 11
Απόρριψη συμβατικών υλικών–Αντικατάσταση (άρθρα 213 του Ν.4412/2016)
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση
του  αποφαινομένου  οργάνου  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  οργάνου,  μπορεί  να  εγκρίνεται
αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που
ορίζεται από την απόφαση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 213 του Ν.4412/2016.
Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Άρθρο 12
Ανωτέρα Βία (άρθρα 204 του Ν.4412/2016)
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα
περιστατικά  που  συνιστούν  την  ανωτέρα  βία,  να  αναφέρει  εγγράφως  αυτά  και  να  προσκομίσει  στην
αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Άρθρο 13
Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου (άρθρο 203 του Ν.4412/2016)
Ο ανάδοχος  κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος  από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και  από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν σύμφωνα με το  άρθρο 203 του Ν.4412/2016

Άρθρο 14
Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης(άρθρο 133 του Ν.4412/2016)
 Ο δήμος μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει μια δημόσια σύμβαση
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κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της σύμφωνα με το άρθρο 133 του  4412/2016

Άρθρο 15
Επίλυση Διαφορών
Οι  τυχόν  διαφορές  και  διαφωνίες  που προκύπτουν  κατά  την  διάρκεια  εκτέλεσης  της  εργασίας,  επιλύονται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Θέρμη,  10/03/2017   ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
  Θέρμη,  10/03/2017                    Θέρμη, 10/03/2017

    Συντάχθηκε

Χρυσάφω Τσολάκη

Η  Προϊσταμένη    Η  Προϊσταμένη
Τμήματος Π.Λ.Π.& Α.                Διεύθυνσης Ο.Υ.

       Τολίκα Μαρία                            Μαϊδου Ελένη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Αριθμός Μελέτης :34/2017 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ με τίτλο: 
«Προμήθεια απορρυπαντικού πλυσίματος με
ένζυμα/βακτήρια  για  απορριμματοφόρα,
κάδους απορριμμάτων και λαϊκών αγορών»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 967,20€
 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24%)

Ε Ν Τ Υ Π Ο  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

                                              

Α/Α Περιγραφή  
Μονάδα 

Μέτρησης
Ποσότητα

Προσφερόμενη
Τιμή Μον

Μέτρησης(€)
 Προσφορά(€)

1
Προμήθεια  απορρυπαντικού  πλυσίματος  με
ένζυμα/βακτήρια  για  απορριμματοφόρα,  κάδους
απορριμμάτων και λαϊκών αγορών

λίτρο 120

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΦΠΑ 24%

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

                                   

  
Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα που θα πραγματοποιηθούν για τους σκοπούς της ανάθεσης.
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Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  ................................................

                              (σφραγίδα και υπογραφή)
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