ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Μελέτη 84/2015
«Προμήθεια Σάκων Απορριμμάτων για
τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας &
προμήθεια
ειδών
καθαριότητας
&
ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου
Αιγιαλείας και των Νομικών του
Προσώπων
Ν.Π.Δ.Δ.
Πολιτισμού
Παιδείας Αθλητισμού και Κοινωνικής
Προστασίας,της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης & του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου.
Προϋπολογισμός: 40.530.74€

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η παρούσα περιγραφή αφορά την προμήθεια σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες
του Δήμου Αιγιαλείας και την προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις
ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας και των Νομικών του Προσώπων Πολιτισμού Παιδείας
Αθλητισμού και Κοινωνικής Προστασίας, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης &
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για το έτος 2016.
Η προμήθεια θα γίνει με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό και θα χρηματοδοτηθεί
όσον αφορά τον Δήμο Αιγιαλείας από Δημοτικούς πόρους, του Δημοτικού
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016,και αντίστοιχα για τα Νομικά Πρόσωπα
από τους προϋπολογισμούς του έτους 2016 στους οποίους θα εγγραφούν και θα
δεσμευτούν οι πιστώσεις για τον σκοπό αυτό.
Τα μεγέθη και οι συσκευασίες των υλικών θα είναι τυποποιημένες που κυκλοφορούν
στο εμπόριο .
Ύστερα από έλεγχο που έγινε στις τιμές του ελευθέρου εμπορίου τοποθετήθηκαν οι
τιμές στον προϋπολογισμό.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΟΜΑΔΑ Α: ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ &ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
1. Αλουμινόχαρτο συσκευασία 100 μέτρων Α ποιότητας.
2. Σακούλες μικρές για καλαθάκια WC λευκές ή άλλο χρώμα ανθεκτικής ποιότητας που
να μην σχίζονται πακέτο 30 τεμαχίων
3. Συρματάκια χρυσά, σκληρά ανθεκτικά. Να μην αφήνουν ίχνη
4. Βούρτσες τουαλέτας (WC) κομπλέ με πιγκάλ. Να είναι πλαστικής κατασκευής με
δοχείο στήριξης εξαιρετικής αντοχής.
5. Εντομοκτόνο- Κατσαριδοκτόνο άοσμο 400ml Να είναι οικολογικό ως προς το
προωθητικό αέριο και να δίνονται οδηγίες χρήσης. Η συσκευασία του να είναι εύχρηστη.
Να πληρεί τις οδηγίες και τις προδιαγραφές της Ε.Ε.
6. Καθαριστικό υγρό για χρήση WC (λεκάνες) τύπου παπί
7.Καλαθάκια απορριμμάτων γραφείου πλαστικά χρώματος μαύρο ή λευκό Α ποιότητας
8. Καλαθάκι απορριμμάτων μεγάλο
9.Επαγγελματικός Μηχανισμός Τροχήλατος για σφουγγάρισμα (κουβάς με μηχανισμό
στίφτη)
10.Φωτιστικό οινόπνευμα φιάλη 425 ml χρώματος μπλε
11.Πλαστικά πιάτα μιας χρήσης χρώματος λευκού (συσκευασία πακέτου 20 τεμάχια)
12.Πλαστικά ποτήρια μιας χρήσης διαφανή συσκευασίας 50 τεμαχίων ανά πακέτο
13.Σκόνη για διάφορες επιφάνειες Α ποιότητας σε συσκευασία τυποποιημένη

14.Σκόνη ρούχων για πλύσιμο στο χέρι 500 γραμμαρίων τυποποιημένη σε συσκευασία
Α ποιότητας
15.Αποροφητικά πανάκια τύπου VETEX Ν4
16. Ρολό τύπου VETEX 14μ.
17.Σφουγγαράκια με σύρμα μεγάλα .Να είναι χοντρό εξαιρετικής αντοχής
18.Υγρό γενικού καθαρισμού και δαπέδων σε συσκευασία 500γρ. Να περιέχει σαπούνι
min 0,5% να έχει ευχάριστη και διακριτική οσμή, να δίνονται οδηγίες χρήσης και οδηγίες
ασφαλείας
19.Υγρό για τζάμια με σύστημα ψεκασμού, να δίνονται οδηγίες χρήσεως, οδηγίες
ασφαλείας 20.Υγρό για πιάτα για πλύσιμο στο χέρι, συσκευασία 4 λίτρων. Να φέρει
σήμανση CE να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές (συστατικά) που δίνονται
στις οδηγίες της Ευρωπαικής Ένωσης
21.Υγρό καθαρισμού πατώματος τυποποιημένο Α ποιότητας
22.Υγρό καθαρισμού χαλιών τύπου CARPEX συσκευασία 300ml
23.Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών 4 λίτρων και ενός λίτρου Α ποιότητας τυποποιημένο
24. Φαράσια πλαστικά Α ποιότητας σε διάφορα χρώματα με κοντάρι
25.Χειροπετσέτες (κουτί επιτραπέζιο) απλό Α ποιότητας
26.Χαρτί ρολό κουζίνας λευκό για επαγγελματική χρήση από λευκασμένο χημικό πολτό
βάρους 2 κιλών και 1κιλού
27. Χαρτοπετσέτες λευκές (πακέτο 100 τεμαχίων) απαλές
28.Γάντια μιας χρήσης , χειρουργικά λευκού χρώματος και εξαιρετικής αντοχής σε
συσκευασία 100 τεμαχίων
29. Γάντια πλαστικά σε ζεύγη να είναι υποαλλεργικά και φιλικά προς το χρήστη
30.Χλωρίνη συσκευασίας 1250ml να περιέχει Na min 3,5% σε παχύρευστη μορφή με
άρωμα λεμόνι
31. Χλωρίνη απλή 2λίτρων
32.Ανταλ/κό σφουγγαρίστρας για επαγγελματικό κουβά
33.Κουβάς σφουγγαρίσματος οικιακός με στριφτήρι
34. Αλάτι για πλυντήριο πιάτων 2κιλών, να είναι δραστικό ακόμα και σε συνθήκες
υψηλής σκληρότητας νερού, να είναι φιλικό προς το περιβάλλον, να διατίθεται σε
ασφαλή συσκευασία, να είναι άοσμο και ευχάριστο στη χρήση
35. Αλκοολούχος λοσιόν με ήπια αντισηπτική δράση
36. Σφουγγαρίστρες απλές οικιακής χρήσης που θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με
το κοντάρι που έχει επιλεγεί
37. Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές αντιβακτηριδιακές , που εφαρμόζουν απόλυτα με
το κοντάρι που έχει επιλεγεί
38. Αποσκληρυντικό πλυντηρίου ρούχων που να είναι δραστικό και φιλικό για το
περιβάλλον
39. Αποσμητικό W.C με ευχάριστο άρωμα και φιλικό προς το περιβάλλον
40. Αποφρακτική σκόνη να καταπολεμά τις οργανικές ουσίες, (διαλύει τρίχες, λίπη,
σαπούνι κ.λ.π.) να διατηρεί τις αποχετεύσεις καθαρές, απαλλαγμένες από τις
δυσάρεστες οσμές
41. Γκαζάκι φιαλίδιο βουτανίου να είναι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές
42. Διαφανής μεμβράνη κατάλληλη για τρόφιμα
43. Θραύστες ροής νερού κατάλληλοι για όλες τις βρύσες
44. Καλαμάκια για σουβλάκια (κατάλληλα για τρόφιμα)
45. Καλαμάκια πλαστικά συσκευασίας 100τεμαχίων
46. Κάψουλες για πλυντήριο πιάτων, να φέρει σήμανση CE και να είναι
κατασκευασμένες με προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
47. Κοντάρι μεταλλικό πλαστικοποιημένο
48. Λαδόχαρτο σε ρολό συσκευασίας 10μέτρων κατάλληλο για τρόφιμα.
49. Λευκαντικό ρούχων 300γρ. να μην περιέχει χλώριο και να επιτρέπεται η χρήση του
σε χρωματιστά υφάσματα
50. Μαλακτικό ρούχων υγρό με ευχάριστο άρωμα και υποαλλεργικές ιδιότητες
51. Μανταλάκια πλαστικά μεγάλα 24 τεμ ανά συσκευασία
52. Μωρομάντηλα υποαλλεργικά και χωρίς οινόπνευμα

53. Ξεσκονίστρες πτυσσόμενες με κοντάρι πλαστικό
54. Πλαστικές βούρτσες για πλύσιμο χαλιών
55. Σακούλες ειδικές για τρόφιμα μεσαίου μεγέθους
56. Σιδερόπανο ύφασμα μεγέθους 40*130
57. Σκόνη πλυντηρίου ρούχων υποαλλεργική με ουδέτερο άρωμα και εύκολη ασφαλής
χρήση
58. Σκούπα ανταλλακτικό κατασκευασμένο από συνθετικό υλικό, να συγκρατούν τα
σωματίδια της σκόνης και να διαθέτουν κατάλληλο σπείρωμα ή σύνδεσμο για τη χρήση
τους με κοντάρια
59.Σκούπα χόρτου με κοντάρι κατασκευασμένες από καλής ποιότητας υλικό (ψάθα
σάρωσης)
60. Στεγνωτικό- γυαλιστικό πλυντηρίου πιάτων να μην αφήνει στίγματα
61. Υγρό καθαριστικού για άλατα750ml , να φέρει σήμανση CE και να είναι
κατασκευασμένο σύμφωνα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές
62. Υδροχλωρικό οξύ κατάλληλο για χρήση καθαρισμού, σε δοχείο ασφαλές από
διαρροές
63. Φίλτρα απορροφητήρα κατάλληλα για όλους τους τύπους
64. Χαρτί υγείας ρολό δίφυλλο απαλό χρώματος λευκού σε συσκευασία δωδεκάδων
65. Σακούλες απορριμμάτων όλων των μεγεθών θα πρέπει να είναι από ανθεκτικό και
φιλικό προς το περιβάλλον υλικό.
66. Κρέμα καθαρισμού επιφανειών με ουδέτερο άρωμα
67. Παγοκυψέλες για καθαρά παγάκια χωρίς μυρωδιές
ΟΜΑΔΑ Β : ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Θα είναι σάκοι απορριμμάτων τύπου LDPE δυο μεγεθών 100-80X50 και 80-60X40
με αναδιπλωμένες πλευρές ανά χιλιόγραμμο βάρους, χρώματος γκρι και θα φέρουν
λογότυπο «ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ » με μαύρα έντονα γράμματα.
Το βάρος, αναλόγως του μεγέθους, θα είναι 125 gr/τεμχ. και 60 gr/τεμχ. και θα
έχουν αντοχή στον εφελκυσμό και στην θραύση.

Αίγιο, 14/12/ 2015
Η Συντάξασα
Τμήμα Προμηθειών

Αίγιο 14/12/2015
Ο Προϊστάμενος
Του Τμήματος Προμηθειών

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Αίγιο, 14/12/ 2015
Η Διευθύντρια
Οικονομικών Υπηρεσιών

Μαρία Ραμπαβίλα
Δ.Ε1. Δ/κου
Βαθμός Ε

Σπυρίδων Τακουμάκης
ΔΕ1 Δ/κου
Βαθμός Β

Διονυσία Τσουκαλά
ΠΕ Δ/κου
Βαθμός Β

