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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
      Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά  στην προμήθεια   ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 

(απορρυπαντικά –σαπούνια και άλλα είδη) του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας της 
Διεύθυνσης Διοίκησης για χρονικό διάστημα  από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης  και  για 

δύο (2) μήνες ή την εξάντληση του οικονομικού αντικειμένου αναφορικά με την από 14/03/2020 

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδόθηκε στο με αρ. ΦΕΚ 64/Α΄/14-03-2020  
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 

κορωνοίου COVID -19», κατά παρέκκλιση νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων , εφόσον 

εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.  
 Σύμφωνα με τις διατάξεις της από 14.3.2020 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου ( Α’ 64) , των 

ν. 4682/2020( Α’ 76),  ν. 4722/20,  εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης 

και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του 

Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) 

μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι διαδικασίες έκτακτης προμήθειας κάθε 

ενδεδειγμένου είδους για τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες μπορούν να διενεργούνται από 

οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης 
της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων. 

  Η παρούσα προμήθεια κρίνεται απαραίτητη διότι αναφέρεται στην προμήθεια ειδών καθαριότητας 

όπως ενδεικτικά αναφέρουμε στο από 04/12/2020 ισοζύγιο του Τμήματος Αποθήκης.. 

       Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 8.353,36 (οκτώ χιλιάδες τριακόσια 

πενήντα τρία ευρώ και τριάντα έξι λεπτά)   για το οικονομικό έτος 2020 σε βάρος των κωδικών  

ΚΑ 10.6634.0001 «προμήθεια ειδών  καθαριότητας & ευπρεπισμού (απορ/κα .χαρτικά, εξοπλισμός 

κ.λ.π.)»,Κ.Α.15.6634.0001 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού 
(απορ/κά,χαρτικά,εξοπλισμός κ.λ.π.), Κ.Α.20.6634.0003»Προμήθεια ειδών καθαριότητας& 

ευπρεπισμού(απορρυπαντικά χαρτικά, εξοπλισμός κ.λ.π.) & Κ.Α.35.6634.0002 «προμήθεια ειδών 

καθαριότητας και ευπρεπισμού (απορρυπαντικά ,χαρτικά, εξοπλισμός κ.λ.π.)»του προϋπολογισμού 
εξόδων του Δήμου αναλυτικά: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 
Ποσό χωρίς 

Φ.Π.Α.  
Φ.ΠΑ. 6%   

Συνολικό 

ποσό με 

Φ.Π.Α. 6%  

1. 
“απορρυπαντικά & 

σαπούνια με ΦΠ.Α 6% 

39831500-8 

«προμήθεια 
απορρυπαντικών» 

2,670,00€ 160,20€ 2.830,20€ 

2. 

Γάντια μίας χρήσης 

Latex (100 τεμαχίων) 

διαφόρων μεγεθών με 
Φ.Π.Α.6% 

 

39830000-9 

«Προϊόντα 

καθαρισμού» 
 

2.100,00€ 126,00 € 2.226,00€ 

   4.770,00€ 286,20€ 5.056,20€ 

  ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 
Ποσό χωρίς 

Φ.Π.Α.  
Φ.ΠΑ 24% 

Συνολικό 

ποσό με 

Φ.Π.Α 

24% 

1. 

“απορρυπαντικά & 

σαπούνια με Φ.Π.Α. 
24% 

39831500-8 

«προμήθεια 

απορρυπαντικών» 
CPV 24322500-2 

«οινοπνευμα» 

2.659,00€ 638.16€ 3297,16€ 

  ΣΥΝΟΛΟ 2.659,00€ 638,16€ 3.297,16€ 

                ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 1+ΠΙΝΑΚΑΣ 2 =5.056,20+3.297,16€=8.353,36€ 

 Η εκτέλεση μίας προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με μίας διατάξεις του Ν. 4412/2016 και με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει 

τιμής, με την απαραίτητη προϋπόθεση στη προσφορά του να περιλαμβάνει το σύνολο των 
ζητούμενων ειδών, όποιος διαγωνιζόμενος υποβάλλει προσφορά για μέρος μίας δεν θα γίνεται 

αποδεκτή. 

 
                                                                                                                                                                                                                                    

Ο Δήμαρχος και μ’εντολή του 

                                                                                                               Η Γενική Γραμματέας 

 

                                                                                                     ΠΑΠΑΧΕΛΑ (ΝΕΛΛΗ) 

ΚΑΝΕΛΛΑ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

 Για τα είδη  οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να δηλωθούν τη χώρα προέλευσης 

και τα εργοστάσια κατασκευής των προσφερόμενων ειδών ,καθώς και να υποβάλουν πιστοποιητικά 

ποιότητας(CE.ISO 9001,2000) του κατασκευαστή εφόσον υπάρχουν. 

Όλα τα είδη θα είναι πιστοποιημένα κατά ISO 9001 (Σύστημα Διασφάλισης 

Ποιότητας). 

1. Για τα είδη που ταξινομούνται ως «καλλυντικά» (δηλαδή αφρόλουτρα, σαμπουάν, 

κρεμοσάπουνα) ειδικά θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα: 

 Η ,οδηγία 76/768/ΕΟΚ, μετά των τροποποιήσεων και τη προσαρμογή μίας σύμφωνα με την 

ΟΔ 93/35/EEC (Φ.Ε.Κ. 352 Β΄18-03-2005).  

2. Για τα είδη που ταξινομούνται ως απορρυπαντικά ειδικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με 
την Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία και να ισχύουν τα παρακάτω: 

 Να έχουν καλή ικανότητα διαβροχής και διείσδυσης. 

 Ν απομακρύνουν τη ρύπανση από μίας επιφάνειες και να τη διατηρούν σε μορφή 

αιωρήματος ή διαλύματος. 

 Να χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες αραιώσεις και θερμοκρασίες που προτείνονται από 
τον κατασκευαστή. 
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 Να μην οξειδώνουν ή διαβρώνουν τον εξοπλισμό. 

 Να μην είναι τοξικά και να μην προκαλούν ερεθισμούς στα μάτια και στο δέρμα. 

 Να μην ρυπαίνουν το περιβάλλον. 

 Να διαλύονται καλά και εύκολα στο νερό. 

 Να ξεπλένονται εύκολα και να μην αφήνουν υπολείμματα. 

 Να μην αναδύουν δυσάρεστες οσμές και να μην είναι επιβλαβή για την υγεία του 

προσωπικού. 

 Να είναι σφραγισμένα και να φέρουν ετικέτα αναγνώρισης, να φέρουν ετικέτα στα 
Ελληνικά ή και στα Ελληνικά όπου θα αναγράφονται η φράση «μακριά από παιδιά», το 

τηλέφωνο του Κέντρου Δηλητηριάσεων και ο υπεύθυνος για τη διάθεση του προϊόντος 

στην αγορά.  

 Το υλικό συσκευασίας των απορρυπαντικών – καθαριστικών να είναι φιλικό μίας το 

περιβάλλον και ανακυκλώσιμο. 

 Αν το προϊόν ταξινομείται ως επικίνδυνο, να φέρει το σύμβολο και την ένδειξη 
κινδύνου, μίας φράσεις κινδύνου και μίας οδηγίες ασφαλούς χρήσης.  

 Στην περίπτωση που ταξινομούνται ή επισημαίνονται ως διαβρωτικά, να έχουν πώμα 

ασφαλείας και ανάγλυφη επισήμανση κινδύνου. 

Όλα τα προϊόντα να είναι ασφαλή, σύμφωνα με την οδηγία 91/155/ΕΕ μίας Επιτροπής μίας 

5
ης

 Μαρτίου 1991 «περί προσδιορισμού και καθορισμού των λεπτομερειών κανόνων για το 

σύστημα μίας ειδικής πληροφόρησης σχετικά με τα επικίνδυνα σκευάσματα κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 10 μίας οδηγίας 88/379/ΕΟΚ» μίας τροποποιήθηκε από την 1993/112/ΕΚ και αργότερα 

από την 2001/58/ΕΚ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 

1. Υγρό απολυμαντικό λευκαντικό  

1.250 ml(Χλωρίνη παχύρευστη τύπου Klinex) 

Συμπυκνωμένο διάλυμα 

υποχλωριώδους νατρίου, με 

απολυμαντικές ιδιότητες. 

2. Υγρό κρεμοσάπουνο 4 lt Yγρό σαπούνι, κατάλληλο για 

πλύσιμο χεριών, παχύρευστο 

σε πλαστική φιάλη των 4 lt 

3. Υγρό κρεμοσάπουνο 330 ml Yγρό σαπούνι, κατάλληλο για 

πλύσιμο χεριών με αντλία. 

4. Γάντια μίας χρήσης Latex   (100ΤΕΜ.) Γάντια μίας χρήσης Latex   

(100ΤΕΜ.)διαφόρων μεγεθών 



ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

1. Υγρό τζαμιών 750 ml Καθαριστικό απορρυπαντικό, 

κατάλληλο για μίας μίας 

γυάλινες επιφάνειες ,μόνο 

λευκό (ισοδύναμο του ΑΖΑΧ) 

2. Υγρό αφαλατικό καθαρισμού αλάτων για το 

κολυμβητήριο 4lt 

Υγρό κατάλληλο για μίας μίας 

πισίνες 

3 Υγρό ισχυρό, πολλαπλών χρήσεων γενικού καθαρισμού 

για σκληρή βρωμιά & άλατα. 

(ισοδύναμο του viakal) 

Υγρό ισχυρό, πολλαπλών 

χρήσεων γενικού καθαρισμού 

για σκληρή βρωμιά & άλατα 

(ισοδύναμο του viakal)500ML 

4 Οινόπνευμα φωτιστικό μπλε 93o ,450gr Οινόπνευμα φωτιστικό 

Μπλέ,93gr 

5 Υγρό υπερσυμπυκνωμένο γενικού καθαρισμού 1 lt Υγρό υπερσυμπυκνωμένο 

γενικού καθαρισμού 1 lt 

(ισοδύναμο του swaz) 

6 Yγρό πιάτων 750ml Παχύρρευστο & λιποδιαλυτικό 

750ml 

7 Υγρό καθαρισμού με υδροχλωρικό οξύ 450gr Υγρό καθαρισμού με 
υδροχλωρικό οξύ 450gr 

8. Υγρό καθαρισμού πατώματος με άρωμα 1LT (τύπου 

AZAX) 
Υγρό καθαρισμού πατώματος 

με άρωμα 1LT (τύπου AZAX) 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.   ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ& ΣΑΠΟΥΝΙΑ –CPV 3931200-8 “Απορρυπαντικά ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ CPV 39830000-9 

 

α/α  Είδος Ποσότητα  
τεμάχια 

Ενδεικτική 
τιμή 

μονάδος  € 

Ποσό χώρις 
Φ.Π.Α.6% 

Φ.Π.Α.    
6% 

Σύνολο με 
Φ.Π.Α.6% € 

1. 

Υγρό 

απολυμαντικ

ό λευκαντικό  

1.250 

ml(Χλωρίνη 

παχύρευστη) 

1.600 0,80€ 1.280,00€ 76,80€ 1.356,80€ 

2. 

Υγρό 

κρεμοσάπουν

ο 4 lt 
300 2,30€ 690,00€ 41,40€ 731,40€ 

3. 

Υγρό 

κρεμοσάπουν

ο 330 ml 
500 1,40€ 700,00€ 42,00€ 742,00€ 

4. 
Γάντια μίας 
χρήσης Latex 

300 7,00€ 
 

2.100,00€ 126,00 € 2.226,00€ 

    ΣΥΝΟΛΟ  4.770,00€ 286,20€ 5.056,20€ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.   ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ& ΣΑΠΟΥΝΙΑ –CPV 3931200-8 “Απορρυπαντικά & 

Οινόπνευμα” CPV 24322500-2 με Φ.Π.Α.24% - 

α/α  Είδος Ποσότητα 

(τεμάχια) 

Ενδεικτική 

τιμή 

μονάδος  € 

Ποσό 

χωρίς 

Φ.Π.Α.24% Σύνολο με 

Φ.Π.Α.24% 

€ 

1. Υγρό τζαμιών 

750 ml 

300 0,80 € 240,00€ 57,60€ 297,60 € 

2. Υγρό αφαλατικό 

καθαρισμού 

αλάτων για το 

κολυμβητήριο 4lt 

150 3,60€ 540,00€ 129,60 669,60€ 

3. Υγρό 

υπερσυμπυκνωμέ

νο γενικού 

καθαρισμού για 

σκληρή βρωμιά & 

άλατα. 

(ισοδύναμο του 

viakal) 

100 3,00€ 300,00€ 72,00€ 372,00€ 

4.. Οινόπνευμα 

φωτιστικό μπλε 

93o ,450ml 

250 1,10€ 275,00€ 66,00€ 341,00€ 

5. Υγρό 

υπερσυμπυκνωμέ

νο γενικού 

καθαρισμού 1 lt 

(ισοδύναμο του 

swaz) 

400 2,30€ 920,00€ 220,80€ 1.140,80€ 

6. Yγρό πιάτων 

750ml 

60 1,40€ 84,00€ 20,16€ 104,16€ 

7.. Υγρό καθαρισμού 
με υδροχλωρικό 

οξύ 300gr 

 

200 0,50€ 100,00€ 24,00€ 124,00€ 



α/α  Είδος Ποσότητα 

(τεμάχια) 

Ενδεικτική 

τιμή 

μονάδος  € 

Ποσό 

χωρίς 

Φ.Π.Α.24% Σύνολο με 

Φ.Π.Α.24% 

€ 

8.  Υγρό 

καθαρισμού 

πατώματος  με 

άρωμα  1LT 
(τύπου AZAX) 

100 2,00€ 200,00€   48,00€ 248,00€ 

    2.659,00€ 638,16€ 3.297,16€ 

 

 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ= ΠΙΝΑΚΑΣ 1 +ΠΙΝΑΚΑΣ 2=5.056,20€+3.297,16€=8.353,36€ 

 

 

 
 

 

                                                                                               Ο Δήμαρχος και μ’εντολή του 

                                                                                                    Η Γενική Γραμματέας 

 

 

                                                                                           ΠΑΠΑΧΕΛΑ (ΝΕΛΛΗ) ΚΑΝΕΛΛΑ 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                                                                                                


