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Σ Ε Υ Ν Ι Κ Η   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
 Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ  γηα ηελ 
θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Δεκαξρείνπ ηνπ Δήκνπ Εξπκάλζνπ. 
 Οη πνζφηεηεο θαη νη δηαζηάζεηο ησλ πξνκεζεπφκελσλ εηδψλ, πεξηγξάθνληαη σο 
θάησζη: 
 

ΟΜΑΔΑ 1:ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ 

CPV:39830000-9 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙ∆ΟΤ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΣΡΗ
Η 

ΠΟΟ 
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 

(χωρίς 
Φ.Π.Α.) 

ΤΝΟΛΟ 
(χωρίς 
Φ.Π.Α.) 

1 Γάληηα κηαο ρξήζεο (100 ηεκάρηα ) Κνπηί 4 2,50 € 10,00 € 

2 Δηάιπκα πδξνρισξηθνχ νμέσο 
0,450 ml 

Σεµάρηo 7 
0,65 € 

4,55 € 

3 αθνχιεο απνξξηκκάησλ γίγαο Σεµάρηo 70 1,70 € 119,00 € 

4 αθνχιεο απνξξηκκάησλ70Υ95 Σεµάρηo 40 1,25 € 50,00 € 

5 αθνχιεο κηθξέο απνξξηκκάησλ 
γηα θαιαζάθηα 48ρ50(ζπζθεπαζία 
20ηεκαρίσλ) 

Σεµάρηo 80 

0,65 € 

52,00 € 

6 θνχπα  Σεµάρηo 2 2,00 € 4,00 € 

7 θνπγγαξάθη θνπδίλαο πηάησλ Σεµάρηo 6 0,40 € 2,40 € 

8 θνπγγαξίζηξα  Σεµάρηo 4 1,60 € 6,40 € 

9 Τγξφ γηα πάησκα 4lt Σεµάρηo 7 2,75 € 19,25 € 

10 Τγξφ θαζαξηζκνχ ηδακηψλ 750ml Σεµάρηo 10 1,00 € 10,00 € 

12 Τγξφ θξεκνζάπνπλν ρεξηψλ 4lt Σεµάρηo 20 3,10 € 62,00 € 

13 Τγξφ πηάησλ  4(lt) Σεµάρηo 4 3,20 € 12,80 € 

15 Υαξηί θνπδίλαο  1kg Σεµάρηo 20 2,90 € 58,00 € 

  Υαξηί θνπδίλαο γηα κεραληζκν 
(90m/θάζε ξνιφ)ζπζθεπαζία 10 
ηεκαρίσλ 

Σεµάρηo 5 

16,00 € 

80,00 € 

16 Υαξηί πγείαο ξνιφ (ζπζθ. 40ηεκ) Σεµάρηo 20 6,70 € 134,00 € 

17 Υισξίλε παρχξεπζηε 4lt Σεµάρηo 5 2,60 € 13,00 € 

        ΑΞΙΑ :   637,40 € 

  
  

    Φ.Π.Α. 
24% :   152,98 € 

        ΣΕΛΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ:  790,38 € 

 



 Οη ηηκέο ησλ αλσηέξσ πξντφλησλ δηακνξθψζεθαλ χζηεξα απφ έξεπλα ηεο αγνξάο. 
 Η παξάδνζή ησλ παξαπάλσ πξντφλησλ  ζα γίλεη  ζηελ έδξα ηνπ Δήκνπ. 
 Η πιεξσκή ζα γίλεη ηκεκαηηθά ή εθάπαμ αλάινγα κε ηελ παξάδνζε ησλ παξαπάλσ 

εηδψλ, κε ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ,ηελ πξνζθφκηζε ηνπ 
ηηκνινγίνπ κε αίηεζή ηνπ ζην πξσηφθνιιν ηνπ Δήκνπ θαη κε ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ 
εληάικαηνο πιεξσκήο πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα 
κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία .Ο αλάδνρνο βαξχλεηαη κε ηηο θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ 
ελψ ν Φ.Π.Α ζα βαξχλεη ηνλ Δήκν. 

 Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, ζα γίλεη κε απ’ επζείαο αλάζεζε απφ ηνλ Δήκαξρν, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) θαη ζα ηζρχεη 
απφ ηελ εκεξνκελίαο αλάζεζεο έσο 31-12-2019 ή κέρξη εμαληιήζεσο ησλ 
πνζνηήησλ (φπνην έξζεη λσξίηεξα). 

 Ο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ πξνκεζεπφκελσλ εηδψλ, αλέξρεηαη ζην 
πνζφ ησλ 790,38€ €  κε Φ.Π.Α. (24%) (Κ.Α. 10-6634.000) γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ 
Δήκνπ Εξπκάλζνπ . 

 
 Ο ∆ήµνο Εξπκάλζνπ δεδνκέλεο ηεο αδπλακίαο επαθξηβνχο πξνζδηνξηζµνχ ησλ 

αλαγθψλ ηνπ αλά είδνο θαη πνζφηεηαο, δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνξξνθά ζηελ 
δηάξθεηα ηνπ έηνπο ηηο αλαγθαίεο πνζφηεηεο εθ ησλ αλσηέξσ εηδψλ, είηε κεηψλνληαο, 
είηε απμάλνληαο, είηε αιιάδνληαο επηµέξνπο ηηο αλσηέξσ πνζφηεηεο ή ηνλ ηχπν ηνπ 
πξνο πξνκήζεηα είδνπο ζχµθσλα µε ηηο θάζε θνξά δηακνξθνχκελεο αλάγθεο ηνπ, 
ρσξίο φµσο λα ππεξβαίλεη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ή ηεο πξνζθνξάο 
ηνπ πξνκεζεπηή. 

 
 

   
Υαιαλδξίηζα,23-05-2019  Θεσξήζεθε 

Η πληάμαζα  Η Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε 
  Δηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ 
   
   

Αζαλαζία Γθαβνχ  Νηθνιίηζα θέληδνπ 
   

 
 


