ΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟΝΑΣΣΙΚΗ
ΗΜΟΝΚ ΡΑΣΙΝΙΟΤΝ- ΡΑΠ ΣΩΝΑΝΝ

Μ Λ ΣΗΝΠΡΟΜΗΘ ΙΑ

ΥΗΜΙΚΟΤΝΝΤΓΡΟΤΝΝΚΑΘΑΡΙΜΟΤΝΚΑΔΩΝΝΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝΝΝΣΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
ΥΗΜΙΚΟΤΝΤΓΡΟΤΝΚΑΘΑΡΙΜΟΤΝΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΩΝΝΝΝΝΟΥΗΜΑΣΩΝ

Αλ.ΝΜελέτημΝ:Ν6/2016ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
KA: 20.6633.0001

ΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΜΟΚΡ ΣΙ
ΝΟΜΟΝ ΣΣΙΚΗ
ΗΜΟΝΚ Ρ ΣΙΝΙΟΤΝ- Ρ Π ΣΩΝ ΝΝ
ήΝΗΝΚ Θ ΡΙΟΣΗΣ ΝΣΝ
Ν ΚΤΚΛΩΗ
ΣΜΗΜ ΝΥ Ι ΜΟΤΝ ΠΟΠΣ Ι ΝΣΝ
Μ Λ ΣΩΝΝΚ Θ ΡΙΟΣΗΣ Ν
Ν ΚΤΚΛΩΗΝΣΝΣ ΥΝΙΚΟΤΝ
ΞΟΠΛΙΜΟΤ
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Σ ΥΝΙΚΗΝ ΚΘ Η
ΗΝπαλκτ αΝη ζΫ β α κλΪΝ βθΝΝπλκηάγ δαΝξβηδεκτΝνζδεκτΝΝΥαπκζνηαθ δεκτΝΣΝ
απκλλνπαθ δεκτ)ΝΰδαΝεαγαλδ ησΝεαδΝαπκζτηαθ βΝ πθΝεΪ πθΝαπκλλδηηΪ πθΝ, πκνΝ
έθαδΝ κπκγ βηΫθκδΝ Ν δα κλαΝ βη έαΝ βμΝπσζβμΝηαμΝεαδΝξβηδεκτΝνΰλκτΝ
εαγαλδ ηκτΝ πθΝαπκλλδηηα κ σλπθΝκξβηΪ πθ, κνΝ άηκνΝηαμΝέ
ΗΝπαλκτ αΝπλκηάγ δαΝγ πλ έ αδΝαθαΰεαέαΝΰδαΝ κθΝεαγαλδ ησΝ πθΝ πέηκθπθΝλτππθΝ
(κλνε ΪΝΫζαδα, ν δεΪ εαδΝαπδεΪΝζέπβΝ,Ναθσλΰαθ μΝξβηδεΫμΝ θυ δμΝεαδΝζκπΫμΝ
λνπκζσθ μΝεαδΝ τ κ η μΝκν έ μ)ΝεαδΝ βθΝ ικν Ϋλπ βΝηδελκίέπθΝεαδΝ
ηδελκκλΰαθδ ηυθΝπκνΝαθαπ τ κθ αδΝ βθΝ πδ Ϊθ δαΝ πθΝεΪ πθΝεαδΝ πθΝ
απκλλδηηα κ σλπθΝκξβηΪ πθΝ κνΝ άηκνΝηαμ,Ν αΝκπκέαΝαπκ ζκτθΝ έ μΝησζνθ βμΝ
εαδΝ ν κ ηέαμΝέ
Έ δΝπλκα πέα αδΝβΝ βησ δαΝΤΰ έαΝΝεαδΝαθαίαγηέα αδΝβΝπκδσ β αΝαπάμΝ πθΝ
βηκ υθΝεαδΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ κνΝ άηκνΝηαμΝέ
ΗΝ απΪθβΝ βμΝπλκηάγ δαμΝγαΝαθΫζγ δΝ κΝπκ σΝ πθ 4.981,50 €
νηπ λδζαηίαθκηΫθκνΝ κνΝΦέΠέ έΝβγΝεαδΝγαΝίαλτθ δΝ κθΝΚ.ΑΝ20.6633.0001 κνΝ
πλκςπκζκΰδ ηκτΝ κνΝκδεκθκηδεκτΝΫ κνμΝβί1ζέ
ΣκΝΝ δηκζσΰδκΝΝη ζΫ βμΝΝ νθ Ϊξγβε ΝΝη ΝΝ δηΫμΝΝαπσΝΝ κΝΝ ζ τγ λκΝΝ ηπσλδκέ
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Σ ΥΝΙΚ ΝΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦ 
Σα πλκ
λση θαΝ έ βΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδ ν λκ δαζν ΪΝ ΝσζκνμΝ κνμΝ
τπκνμΝθ λκτΝΥΰ π λά πθ,Νπσ δηκΝεζπ)ΝεαδΝθαΝεαγαλέακνθΝ δ δαέ λαΝ πέηκθκνμΝ
λτπκνμΝσππμΝκλνε ΪΝΫζαδα,Ν ν δεΪΝεαδΝαπδεΪΝζέπβ,Νπ λΫζαδα,ΝεαγυμΝεαδΝαθσλΰαθ μΝ
ξβηδεΫμΝ θυ δμΝεαδΝΪζζ μΝλνπκΰσθ μΝκν έ μ,ΝαπσΝ βθΝ πδ Ϊθ δαΝ πθΝεΪ πθΝεαδΝΝ πθΝ
απκλλδηηα κ σλπθΝέ
πέ βμΝ θΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ βηδκνλΰκτθΝ πλκίζάηα αΝκι έ π βμΝ αΝη αζζδεΪ
ηΫλβΝ κνΝπζνθ βλέκνΝεΪ πθΝαπκλλδηηΪ πθ,ΝεαδΝΝ πθΝΝαπκλλδηηα κ σλπθΝκτ ΝθαΝ
αζζκδυθ δΝ αΝπζα δεΪΝεαδΝ ζα δεΪΝ ιαλ άηα αΝαν υθέ
ΥΗΜΙΚΟΝΤΓΡΟΝΚΑΘΑΡΙΜΟΤΝΚΑ ΩΝ
ΣκΝπλκ
λση θκΝνΰλσΝ θΝγαΝαπκηαελτθ δΝαπζυμΝ κνμΝλτπκνμ,ΝαζζΪΝγα
πλΫπ δΝθαΝ ικν
λυθ δΝηδελσίδα,Νίαε βλέ δαΝεαδΝεΪγ Ν έ κμΝηδελκκλΰαθδ ηκτμΝπκνΝ
ηπκλ έΝθαΝαθαπ νξγκτθΝ,ΝθαΝηβθΝ έθαδΝ κιδεσΝ Ν πα άΝη Ν κΝ Ϋληα,ΝθαΝ έθαδΝ
ίδκαπκδεκ κηά δηκ,Ν δζδεσΝπλκμΝ κΝπ λδίΪζζκθ,ΝΪ ζ ε κ,ΝθαΝΫξ δΝ βθΝδεαθσ β αΝθαΝ
α άθ δΝη ΪΝ βθΝπζτ βΝ κνΝεΪ κνΝ νξΪλδ βΝκ ηάΝ Ναν σθΝεαδΝ κΝπ λδίΪζζκθ,ΝεαδΝ
θαΝ έθαδ ξαηβζκτΝα λδ ηκτΝεαδΝ τεκζκΝ κΝιΫπζνηαέΝ
ΣκΝπλκρσθΝγαΝπαλα κγ έΝηβΝαλαδπηΫθκΝΥπλπ κΰ θάΝίΪ β)Ν βθΝ νηπτεθπ β
πκνΝπαλα ε νΪα αδΝαπσΝ κθΝπαλα ε να άΝεαδΝ π’Νκν θέΝ λσπκΝαθαη η δΰηΫθκΝη Ν
νζδεΪΝπκνΝ θΝαθαΰλΪ κθ αδΝ βθΝξβηδεάΝ κνΝ τθγ βέ
ΝαΝΫξ δΝηαελΪΝ δΪλε δαΝαπάμΝ δαγΫ κθ αμΝαπκγβε ν δεάΝδεαθσ β αΝ Ν νλτ
γ ληκελα δαεσΝ Ϊ ηα,ΝξπλέμΝθαΝαζζκδυθκθ αδΝκδΝδ δσ β μΝ κνΝεαδΝβΝπαλΪ κ βΝ κνΝ
κΝ άηκΝγαΝ έθαδΝη Νπλσ α βΝαθαΰλα κηΫθβΝ βθΝεΪγ Ν ν ε να έαΝβη λκηβθέαΝ
παλαΰπΰάμέ
 βθΝ ν ε να έαΝ κνΝπλΫπ δΝθαΝαθαΰλΪ αδΝβΝ τθγ βΝ κνΝεαγυμΝεαδΝκδΝεέθνθκδΝεαδΝ αΝηΫ λαΝπλκ α έαμΝπκνΝπλΫπ δΝθαΝζαηίΪθκθ αδΝαπσΝ κνμΝξλά μέ
 ΝεΪγ Νπ λέπ π βΝβΝπλκ
λση θβΝ ν ε να έαΝγαΝ έθαδΝπλκίζ πση θβΝαπσΝ κθΝ
εα α ε να άΝ κνΝνΰλκτΝεαδΝ Ν κξ έαΝ πθΝ20ΝΝλίτλων αΝκπκέαΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝ
λαΰδ ηΫθαΝεαδΝεα α ε να ηΫθαΝαπσΝνζδεσΝΪλδ βμΝπκδσ β αμέ
ΗΝΤπβλ

έαΝ πδ νζΪ

αδΝ κνΝ δεαδυηα κμΝΰδαΝαπκ
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κζάΝ

έΰηα κμΝ

κ

ΓέΥέΚ,ΝΰδαΝ βθΝ ιαελέίπ βΝ βμΝ τθγ βμΝ κνΝεαδΝ βθΝ αν κπκέβ βΝ κνΝη Ν δμΝ ξθδεΫμΝ
πλκ δαΰλα ΫμΝΥ αΝ νξσθΝΫικ αΝγαΝίαλτθκνθΝ κθΝη δκ σ β)
ΣΫζκμΝ κΝπλκ
λση θκΝξβηδεσΝνζδεσΝγαΝπλΫπ δΝθαΝΫξ δΝΫΰελδ βΝενεζκκλέαμΝεαδΝξλά βμΝ βθΝαΰκλΪΝαπσΝ κΝΓ θδεσΝΥβη έκΝ κνΝΚλΪ κνμΝΥαλδγησΝεααξυλβ βμΝ κΝηβ λυκΝεαγαλδ δευθΝπλκρσθ πθΝ κνΝΓέΥέΚέΝΤέ Νγηθή1ιιδΝΦ ΚΝ
ηίε ’ήβί-9-1ιιδ),ΝεαδΝα κτΝΫξ δΝεαδΝαπκζνηαθ δεΫμΝδ δσ β μΝθαΝ έθαδΝ ΰε ελδηΫθκΝεαδΝ
θαΝ Ϋλ δΝΪ δαΝενεζκ κλέαμΝαπσΝ κθΝ έΟέΦέΝυ ΝθαΝπζβλκέ κνμΝσλκνμ βμΝ
ΤπκνλΰδεάμΝ πσ α βμΝαλδγέΝΤ1ίήΟΙΚΝηηβγήιδΝΥΦ ΚΝιζ1ήβγέ1βέιδΝ τξκμΝ ΄)έ

ΥΗΜΙΚΟΝΤΛΙΚΟΝΓΙΑΝΠΛΤΗΝΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΩΝΝΟΥΗΜΑΣΩΝΝΚΑΙΝ
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝΝ ΡΓΟΤΝΥΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΟ)
ΣκΝπλκ
λση θκΝαπκλλνπαθ δεσΝνΰλσΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝν λκ δαζν σΝ ΝσζκνμΝ
κνμΝ τπκνμΝθ λκτΝΥΰ π λά πθ,Νπσ δµκΝεζπ)ΝεαδΝθαΝΫξ δΝαπκλλνπαθ δεΫμΝδ δσ β μΝ
εαδΝθαΝ δα πΪΝδ δαέ λαΝ πέηκθκνμΝλτπκνμΝσππμΝκλνε Ϊ,ΝΫζαδα,Ν ν δεΪΝεαδΝαπδεΪΝ
ζέπβ,Νπ λΫζαδα,ΝεαγυμΝεαδΝαθσλΰαθ μΝάΝκλΰαθδεΫμΝξβηδεΫμΝ θυ δμΝεαδΝΪζζ μΝ
λνπκΰσθ μ κν έ μέΝ
ΣκΝπλκ
λση θκ νΰλσΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝίδκαπκδεκ κµά δµκΝ δζδεσΝπλκμΝ κΝ
π λδίΪζζκθ,ΝΪ ζ ε κ,ΝθαΝΫξ δΝ βθΝδεαθσ β αΝθαΝα άθ δΝη ΪΝ βθΝπζτ βΝαθΫπα βΝΥθαΝ
µβθΝ βΝεα α λΫ δ)Ν βθΝ πδ Ϊθ δαΝεαδΝθαΝ έθαδ τεκζκΝ κΝιΫπζνµαέ
πέ βμΝ θΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ βηδκνλΰ έΝΝπλκίζάηα αΝκι έ π βμΝ α η αζζδεΪΝηΫλβ,Ν
κτ ΝθαΝαζζκδυθ δΝ αΝπζα δεΪΝεαδΝ ζα δεΪΝ ιαλ άηα α.
ΣκΝπλκρσθΝγαΝπαλα κγ έΝµβΝαλαδπηΫθκ Υπλπ κΰ θάΝίΪ β)Ν βθΝ νηπτεθπ β πκνΝ
παλα ε νΪα αδΝαπσΝ κθΝπαλα ε να άΝεαδΝ π’Νκν θέΝ λσπκΝαθαη η δΰηΫθκ µ Ν
νζδεΪΝπκνΝ θΝαθαΰλΪ κθ αδΝ βθΝξβµδεάΝ κνΝ τθγ βέ
ΘαΝπλΫπ δΝθαΝηπκλ έΝθαΝαλαδυθ αδΝ ΝελτκΝθ λσΝΥγ ληκελα έα π λδίΪζζκθ κμ)έ
ΝαΝΫξ δΝηαελΪ δΪλε δαΝαπάμΝ δαγΫ κθ αμΝαπκγβε ν δεάΝδεαθσ β αΝ Ν νλτΝ
γ ληκελα δαεσ Ϊ µα,ΝξπλέμΝθαΝαζζκδυθκθ αδΝκδΝδ δσ β μΝ κν εαδΝβΝπαλΪ κ βΝ κνΝ
κΝ∆άµκΝγαΝ έθαδΝµ Νπλσ α βΝαθαΰλα κηΫθβ βθΝεΪγ Ν ν ε να έαΝβη λκηβθέα
παλαΰπΰάμέ
 βθΝ ν ε να έαΝ κνΝπλΫπ δΝθαΝαθαΰλΪ αδΝβΝ τθγ βΝ κνΝεαγυμΝεαδΝκδΝεέθ νθκδΝ
εαδΝ αΝµΫ λαΝπλκ α έαμΝπκνΝπλΫπ δΝθαΝζαηίΪθκθ αδ απσΝ κνμΝξλά μέ
ΣκΝπλκρσθΝγαΝπλΫπ δΝθαΝεαζτπ δΝπζάλπμΝ δμΝ δα Ϊι δμΝα Ϊζ δαμΝεαδΝνΰδ δθάμΝ πθΝ
λΰαακηΫθπθ.
ΗΝΤπβλ έαΝ πδ νζΪ
αδΝ κνΝ δεαδυηα κμΝαπκ κζάμ έΰηα κμ κΝΓέΥέΚ,ΝΰδαΝ βθΝ
ιαελέίπ βΝ βμΝ τθγ βμΝ κνΝεαδΝ βθΝ αν κπκέβ βΝ κνΝµ Ν δμΝ ξθδεΫμΝπλκ δαΰλα Ϋμ
Υ αΝ νξσθΝΫικ αΝγαΝίαλτθκνθΝ κθΝη δκ σ β).
 βθΝΪ δαΝ κνΝπλκρσθ κμΝθαΝαθαΰλΪ αδΝ κΝπ έκΝ αληκΰάμ κνΝΥπέξέΝεαγαλδ δεσΝΝ
αν κεδθά πθ)ΝεαγυμΝεαδΝβΝ ΰε ελδηΫθβ αθαζκΰέαΝξλά πμΝαπσΝ κθΝ ΟΦέ
ΝαΝ Ϋλ δΝ δεΫ αΝµ Ν δμΝεα Ϊζζβζ μΝκ βΰέ μΝεαδΝ πδ βηΪθ δμ αΝ ζζβθδεΪέ
ΝαΝηβθΝ π λδΫξκνθΝ βΝ τθγ άΝ κνμΝξζυλδκΝάΝ θυ δμΝ κνέ
ΝαΝ νθκ τ αδΝαπσΝσζαΝ αΝ ξθδεΪΝ ζ έαΝπζβλκ κλδυθΝεαδΝ
κηΫθα α Ϊζ δαμΝ
πκνΝ κΝα κλκτθ.
ΣκΝπλκρσθΝ γαΝπλΫπ δκ
•ΝΝαΝηπκλ έΝΝ θαΝξλβ δηκπκδβγ έΝαπσΝ αΝπζν δεΪΝηβξαθάηα αΝπκνΝ δαγΫ δΝκΝ άηκμΝ
ΰδαΝκξάηα α εαδΝηβξαθάηα α Ϋλΰκνέ
•ΝΝαΝµβθΝ βηδκνλΰ έΝα λσΝ ΝεαηδΪΝ π λέπ π βέ
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•ΝΝαΝ έθαδΝεα ΪζζβζκΝΰδαΝ θΝονξλυΝεαγαλδ ησΝΝ Νηβξαθάηα α ο εα ηκτΝ µ ΝνοβζάΝ
πέ β
•ΝΝαΝ Ϋλ δΝµ Ν άηαθ β κθΝπλκ δκλδ ησΝ βμΝ πδεδθ νθσ β αμΝεαδΝθαΝνπΪλξ δΝ
αιδθσηβ β εα ΪΝ βθΝεκδθκ δεάΝκ βΰέαΝ1ιιιήδεή ΟΚ
•ΝΝαΝεα απκζ ηΪ εαδΝ δμΝ ν κ ηέ μ απσΝ βθΝ νθ ξάΝ θαπσγ βΝαπσΝκπκδα άπκ Ν
ζδπαλΫμΝαεαγαλ έ μΝσππμΝκΝΰλΪ α,ΝζΪ δαΝεδθβ άλα,Ν ν δεΪΝζέπβ,ΝΫζαδαΝεέζέπέ,Νη ΪΝ
κθΝεαγαλδ ησΝΝ γαΝπλΫπ δΝθαΝα άθ δΝ νξΪλδ βΝηνλπ δΪ.
•ΝΝαΝµβθΝ έθαδΝ πδίζαίΫμΝΰδαΝ κθΝΪθγλππκΝεαδΝ κΝπ λδίΪζζκθΝεαδΝθαΝ έθαδΝ
ίδκ δα πυµ θκΝ κνζΪξδ κθΝιίέ
•Ν ΝεΪγ Νπ λέπ π βΝβΝπλκ
λση θβΝ ν ε να έαΝγαΝ έθαδΝπλκίζ πση θβ απσΝ κθΝ
εα α ε να άΝ κνΝνΰλκτΝεαδΝ Ν κξ έαΝ πθΝ20 λίτλων αΝκπκέαΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝ
λαΰδ ηΫθα εαδΝεα α ε να ηΫθα απσΝνζδεσΝΪλδ βμΝπκδσ β αμέ
•ΝΟΝπλκ ΫλπθΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ νθκ τ δΝ βθΝπλκ κλΪΝ κνΝµ ΝπζάλβΝπ λδΰλα άΝ
βμΝ τθγ βμΝαζζΪΝεαδΝ βμΝ λΪ βμΝ κνΝνΰλκτέ
•ΝΟδΝ νηη Ϋξκθ μ γαΝαθα ΫλκνθΝ βθΝπλκ κλΪΝ κνμΝ βθΝαλαέπ βΝ πέΝ κδμΝ εα σΝ
Υ)ΝπκνΝαπαδ έΝ κΝνΰλσΝ κΝκπκέκΝπλκ Ϋλκνθέ
•ΝΟΝαθΪ κξκμΝγαΝαθαζΪί δΝµ Ννπ τγνθβΝ άζπ βΝ βθΝ νγτθβΝθαΝαπκεα α ά δΝ
κπκδα άπκ Ν γκλΪΝ βηδκνλΰβγ έ αΝκξάηα α απσΝ βΝ λΪ βΝ κνΝνΰλκτΝµ ΝΫικ ΪΝ
κνμέ
•ΝΣαΝΫΰΰλα αΝπκνΝγαΝ νθκ τκνθΝ δμΝπλκ κλΫμΝ πθΝ νηη ξσθ πθ,ΝκδΝεα ΪζκΰκδΝ
κνΝεα α ε να άΝ κνΝνΰλκτΝσππμΝεαδΝβΝ δεΫ αΝ κνΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ παζβγ τκνθΝ βθΝ
αλαέπ βΝπκνΝπλκ έθκνθΝκδΝ νηη Ϋξκθ μ.
•ΝΤπΪλξ δΝ Ϋ η ν β,ΝκδΝ νηη Ϋξκθ μ θαΝπλκ εκηέ κνθΝ
έΰηαΝ κνΝνΰλκτΝ κΝ
αηαικ Ϊ δκ ΰδαΝθαΝ κεδηα γ έΝ απσ κΝ άηκΝ µαμέ
•ΝΟΝ νηη Ϋξπθ θαΝί ίαδυθ δΝ βθΝπλκ κλΪΝ κνΝσ δΝ κΝνζδεσΝ έθαδΝίδκ δα πυη θκ
κνζΪξδ κθΝεα ΪΝιίΝ δα κλ δεΪΝβΝπλκ κλΪΝ έθαδΝαπκλλδπ Ϋαέ

Γ ΝΙΚΟΙΝΟΡΟΙΝ- Σ ΥΝΙΚΑΝΣΟΙΥ ΙΑΝΠΡΟΦΟΡΩΝ
Μ Ν βθΝΣ ξθδεάΝπλκ κλΪΝπλΫπ δΝθαΝ κγκτθΝαπσΝΫεα κΝ νηη Ϋξκθ αΝσζα
ε έθαΝ αΝ ξθδεΪΝ κδξ έαΝ αΝκπκέαΝγαΝπαλΫξκνθΝ βθ νπβλ έαΝ βθΝ νθα σ β αΝ
ξβηα δ ηκτΝπζάλκνμΝεαδΝ α κτμΝ δεσθαμΝ πθΝΰ θδευθΝεαδΝ ξθδευθΝ
ξαλαε βλδ δευθΝΰδαΝ κΝπλκ
λση θκΝπλκρσθέ
ΟδΝ νηη Ϋξκθ μ ηπκλκτθΝθαΝ υ κνθΝπλκ
πλκρσθ αέ

κλΪΝΰδαΝ κΝΫθαΝάΝεαδΝΰδαΝ αΝ τκΝΝ

Πλσ γ αΝξαλαε βλδ δεΪΝ κνΝπλκ
λση θκνΝξβηδεκτΝνζδεκτ,Ν εσπδηκΝ έθαδΝθαΝ
αθα λγκτθΝυ ΝθαΝηπκλκτθΝθαΝαιδκζκΰβγκτθέ
Μ Ν βθΝπλκ κλΪΝεΪγ Ν δαΰπθδαση θκνΝγαΝ έ κθ αδΝνπκξλ π δεΪΝη ΝπκδθάΝ
απκεζ δ ηκτΝ αΝπαλαεΪ πΝ κδξ έα,Ν ε σμΝ ΪθΝαβ κτθ αδΝπμΝ πδγνηβ Ϊέ
θαζν δεάΝ ξθδεάΝπ λδΰλα άΝ κνΝπλκ
λση θκνΝνζδεκτΝη ΝπζάλβΝ ξθδεΪΝ
ξαλαε βλδ δεΪ,Νδ δσ β μ,ΝεέζέπΝ βθΝ ζζβθδεάΝΰζυ αέ

κδξ έα,Ν

άζπ βΝ κνΝ δαΰπθδαση θκνΝσπκνΝγαΝαθα Ϋλ αδΝβΝαλαέπ βΝ κΝθ λσΝί ίαδπηΫθβΝ
απσΝ κθΝεα α ε να ά,ΝξπλέμΝαζζκέπ βΝ πθΝξαλαε βλδ δευθΝ κνΝνζδεκτΝεαδΝ κνΝ
ζδεκτΝαπκ ζΫ ηα κμΝπζτ βμ
άζπ βΝ κνΝ δαΰπθδαση θκνΝσπκνΝγαΝαθα Ϋλ αδΝκΝξλσθκμΝεαδΝκΝ σπκμΝπαλΪ κ βμΝ
κνΝπλκ
λση θκνΝνζδεκτΝαπσΝ βθΝνπκΰλα άΝ βμΝ ξ δεάμΝ τηία βμέ
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ΟΝξλσθκμΝπαλΪ κ βμΝκλέα αδΝΫπμΝΝ υ εαΝΥ1β)Νβη λκζκΰδαεΫμΝβηΫλ μΝαπσΝ βθΝ
νπκΰλα άΝ βμΝ τηία βμΝέ
άζπ βΝ κνΝ δαΰπθδαση θκνΝσ δΝαθαζαηίΪθ δΝη Ν δεΪΝ κνΝΫικ αΝ βθΝ πέ διβΝεαδΝ βθΝ
επαέ ν βΝ κνΝπλκ ππδεκτΝπκνΝγαΝξλβ δηκπκδ έΝεαδΝγαΝξ δλέα αδΝ κ
πλκ
λση θκΝνζδεσΝ σ κθΝαν σΝαπαδ βγ έέ
άζπ βΝ κνΝ δαΰπθδαση θκνΝσπκνΝγαΝαθα Ϋλ αδΝκΝξλσθκμΝ ΰΰτβ βμΝεαζάμΝ
ζ δ κνλΰέαμΝεαδΝ δα άλβ βμΝ πθΝδ δκ ά πθΝ κνΝξβηδεκτΝνζδεκτΝεαδΝκΝκπκέκμΝγαΝ έθαδΝ
κνζΪξδ κθΝΰδαΝ λέαΝΥγ)ΝΫ β,ΝεαδΝσπκνΝκΝπλκηβγ ν άμΝγαΝ έθαδΝνπκξλ πηΫθκμΝΰδαΝ
εΪγ ΝαθπηαζέαΝπκνΝγαΝ η αθδ έΝεα ΪΝ κΝ δΪ βηαΝ βμΝ ΰΰνά πμΝθαΝπλκξπλά δΝ
ΝΪη βΝαθ δεα Ϊ α βΝ κνΝνζδεκτΝξπλέμΝαζζαΰάΝ πθΝπλκ δαΰλα υθΝ κνΝησζδμΝ
δ κπκδβγ έ,ΝξπλέμΝπλσ γ βΝαηκδίάέ
άζπ βΝ κνΝ δαΰπθδαση θκνΝσπκνΝγαΝαθα Ϋλ αδΝκΝξλσθκμΝνπκ άλδιβμΝεαδ
ινπβλΫ β βμΝ κνΝπλκρσθ κμΝη ΪΝ βθΝπυζβ β,Ν σ κθΝαν σΝαπαδ βγ έέ
Πδ κπκδβ δεΪΝ ε δ ση θαΝαπσΝ πέ βηαΝαθαΰθπλδ ηΫθαΝεΫθ λαΝ ζΫΰξκνΝ
δα Ϊζδ βμΝπκδσ β αμΝ κνΝπλκρσθ κμΝ βμΝ δ γθκτμΝ δλΪμΝISηΝΥ πδγνηβ σ),ΝεαγυμΝ
εαδΝεα αξπλά δμΝ κΝηβ λυκΝεαγαλδ δευθΝπλκρσθ πθΝ κνΝΓέΥέΚέΝεαδΝΪ δαΝ
ενεζκ κλέαμΝΰδαΝ δμΝαπκζνηαθ δεΫμΝδ δσ β μΝαπσΝ κθΝ έΟέΦέΝΥνπκξλ π δεΪ)έ

Κ Ρ ΣΙΝΙΝ11ήίεήβί1ζ

ΗΝΤΝΣ Ξ  ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ ΗΝΝΠΡΟΙΣ Μ ΝΗΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ

Θ ΩΡΗΘΗΚ
ΟΝ Ι ΤΘΤΝΣΗΝ

ΓΡΗΓΟΡ ΚΟΤΝΓ ΩΡΓΙ ΝΝΝΝΝ ΚΙΟΟΓΛΟΤΝ ΙΚΣΩΡΙ
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Π 

ΓΚ ΝΓ ΩΡΓΙΟ

Μ Λ ΣΗΝΠΡΟΜΗΘ ΙΑ

ΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΜΟΚΡ ΣΙ
ΝΟΜΟΝ ΣΣΙΚΗ
ΗΜΟΝΚ Ρ ΣΙΝΙΟΤΝ- Ρ Π ΣΩΝ ΝΝ
ήΝΗΝΚ Θ ΡΙΟΣΗΣ ΝΣΝ
Ν ΚΤΚΛΩΗ
ΣΜΗΜ ΝΥ Ι ΜΟΤΝ ΠΟΠΣ Ι ΝΣΝ
Μ Λ ΣΩΝΝΚ Θ ΡΙΟΣΗΣ Ν
Ν ΚΤΚΛΩΗΝΣΝΣ ΥΝΙΚΟΤΝ
ΞΟΠΛΙΜΟΤ

ΥΗΜΙΚΟΤΝΝΤΓΡΟΤΝΝΚ Θ ΡΙΜΟΤ
Κ ΩΝΝ ΠΟΡΡΙΜΜ ΣΩΝΝΣ
ΥΗΜΙΚΟΤΝΤΓΡΟΤΝΝΚ Θ ΡΙΜΟΤ
ΠΟΡΡΙΜΜ ΣΟΦΟΡΩΝΝΟΥΗΜ ΣΩΝ
Αλ.ΝΜελέτημΝ:6/2016
KA: 20.6633.0001

Ν

Α/Α

ΙΚΣΙΚΟΝΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

Π ΡΙΓΡΑΦΗ Ι ΟΤ

1.

ΥΗΜΙΚΟΤΝΤΓΡΟΤΝΝ
ΚΑΘΑΡΙΜΟΤΝΚΑ ΩΝΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ

2.

ΥΗΜΙΚΟΤΝΤΓΡΟΤΝ
ΚΑΘΑΡΙΜΟΤΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΩΝΝ
ΟΥΗΜΑΣΩΝ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΤΝΟΛΟ
(€)

(λίτλα)

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑ ΟΝ
(€)

1.440

2,55

3.672,00

140

2,70

378,00

ΤΝΟΛΟ

4.050,00

ΦΠΑΝ23

931,50

Γ.ΤΝΟΛΟ

4.981,50

Κ Ρ ΣΙΝΙΝ11ήίεήβί1ζ
ΗΝΤΝΣ Ξ  ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΗΝΝΠΡΟΙΣ Μ ΝΗΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ Θ ΩΡΗΘΗΚ
ΟΝ Ι ΤΘΤΝΣΗΝ

ΓΡΗΓΟΡ ΚΟΤ Γ ΩΡΓΙ ΝΝΝΝ ΚΙΟΟΓΛΟΤΝ ΙΚΣΩΡΙ ΝΝΝΝΝ

6

Π 

ΓΚ ΝΓ ΩΡΓΙΟ

ΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΜΟΚΡ ΣΙ
ΝΟΜΟΝ ΣΣΙΚΗ
ΗΜΟΝΚ Ρ ΣΙΝΙΟΤΝ- Ρ Π ΣΩΝ ΝΝ
ήΝΗΝΚ Θ ΡΙΟΣΗΣ ΝΣΝ Ν ΚΤΚΛΩΗ
ΣΜΗΜ ΝΥ Ι ΜΟΤΝ ΠΟΠΣ Ι ΝΣΝΜ Λ ΣΩΝΝ
Κ Θ ΡΙΟΣΗΣ Ν Ν ΚΤΚΛΩΗΝΣΝΣ ΥΝΙΚΟΤΝ
ΞΟΠΛΙΜΟΤ

Μ Λ ΣΗΝΠΡΟΜΗΘ ΙΑ
ΥΗΜΙΚΟΤΝΝΤΓΡΟΤΝΝΚ Θ ΡΙΜΟΤ
Κ ΩΝΝ ΠΟΡΡΙΜΜ ΣΩΝΝΣ
ΥΗΜΙΚΟΤΝΤΓΡΟΤΝΝΚ Θ ΡΙΜΟΤ
ΠΟΡΡΙΜΜ ΣΟΦΟΡΩΝΝΟΥΗΜ ΣΩΝ
Αλ.ΝΜελέτημΝ:6/2016
KA: 20.6633.0001

ΤΓΓΡΑΦΗΝΤΠΟΥΡ Ω ΩΝΝ
ΡΘΡΟΝ1κ
ΗΝπαλκτ αΝη ζΫ β α κλΪΝ βθΝΝπλκηάγ δαΝξβηδεκτΝνζδεκτΝΝΥαπκζνηαθ δεκτΝΣΝ
απκλλνπαθ δεκτ)ΝΰδαΝεαγαλδ ησΝεαδΝαπκζτηαθ βΝ πθΝεΪ πθΝαπκλλδηηΪ πθΝεαδΝ
ξβηδεκτΝνΰλκτΝεαγαλδ ηκτΝ πθΝαπκλλδηηα κ σλπθΝκξβηΪ πθ,ΝΰδαΝ βθΝνΰδ δθάΝεαδΝ
βθΝα Ϊζ δαΝ πθΝ βηκ υθΝεαδΝ πθΝ λΰαακηΫθπθ,Ν κνΝ άηκνΝΝΚ λα δθέκνΝ–
λαπ υθαμέ
ΡΘΡΟΝβκ
ΗΝπλκηάγ δαΝγαΝ ε ζ

έΝ τη πθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμκ

α) ΣκΝΪλγλκΝβίιΝ κνΝΝέγδζγήθ-6-ίζΝ κνΝ βηκ δεκτΝεαδΝΚκδθκ δεκτΝΚυ δεαΝέ
ί) ΣδμΝ δα Ϊι δμΝ κνΝ θδαέκνΝεαθκθδ ηκτΝπλκηβγ δυθΝΟΣ ΝΥΦ ΚΝ1θεΝή ’ήβγ-3-93)
πσ α βΝ11γθιήιγΝπκν ενλυγβε Νη Ν κΝΝέΝββθζή1ιιεΝΥΦ ΚΝ ’Ν1ιή1ιιε)Ν
«Πλκηάγ δ μΝ κνΝ βηκ έκνΝ κηΫαΝεαδΝλνγηέ δμΝ νθα υθΝγ ηΪ πθ»έ
ΰ) ΣβθΝνπ’ΝαλδγέΝβηγ1ιή1θ-7-βίίβΝ πσ α βΝ πθΝΤπκνλΰυθΝ π λδευθ,Ν βησ δαμΝ
δκέεβ βμΝεαδΝ πκεΫθ λπ βμΝ– θΪπ νιβμΝΥΦ ΚΝ ’Νιδεήβίίβ)Ν« αληκΰάΝ πθΝ
δα Ϊι πθΝ βμΝπαλέΝγΝ κνΝΪλγλκνΝ1γΝ κνΝΝέΝβείγήιη»έ
) ΣδμΝ δα Ϊι δμΝ κνΝΝέγθεβήβί1ί
) ΣδμΝδ ξτκν

μΝ δα Ϊι δμΝ κνΝΝέδβθ1ήβί1δ

ΡΘΡΟΝγκ
ΟδΝνπκοά δκδΝπλκηβγ ν ΫμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝπλκ εκηέ κνθΝπλκ
ΰδαΝηΫλκμΝ πθΝ δ υθΝπκνΝπ λδΰλΪ κθ αδΝ βΝη ζΫ βέΝΝΝ
ΗΝαιδκζσΰβ βΝ πθΝπλκ

κλΪΝΰδαΝ κΝ τθκζκΝάΝ

κλυθΝγαΝΰέθ δΝη Νελδ άλδκΝ βθΝξαηβζσ λβΝ δηάΝαθΪΝ έ κμέ
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ΗΝπλκηάγ δαΝπλΫπ δΝθαΝπαλα κγ έΝΫΰεαδλαΝ ΝξυλκΝπκνΝγαΝνπκ δξγ έΝαπσ
κθΝ άηκέΝ εα ΪζζβζβμΝπκ σ β αμΝνζδεσΝ θΝ δεαδκζκΰ έ αδΝεαγυμΝεαδΝεαγν Ϋλβ βΝΝ
κνΝξλσθκνΝπαλΪ κ βμ,ΝπκνΝκλέα αδΝΫπμΝ υ εα (12)Νβη λκζκΰδαεΫμΝβηΫλ μΝαπσΝ
βθΝνπκΰλα άΝ βμΝ τηία βμΝέ
ΡΘΡΟΝδκ
Μ Ν βθΝνπκΰλα άΝ βμΝ τηία βμΝκΝπλκηβγ ν άμΝγαΝ ΰΰνβγ έΝσ δΝβΝπαλα δ ση θβΝπλκηάγ δαΝγαΝαθ απκελέθ αδΝπζάλπμΝ κνμΝσλκνμΝ βμΝΜ ζΫ βμ ,Ννΰΰλα άμΝ
Τπκξλ υ πθΝεαδΝΣ ξθδευθΝΠλκ δαΰλα υθΝεαδΝγαΝ έθαδΝαλέ βμΝπκδσ β αμέΝΘαΝ
αθ απκελέθ αδΝαπσΝεΪγ Νπζ νλΪΝ βθΝξλά βΝεαδΝζ δ κνλΰέαΝΰδαΝ βθΝκπκέαΝ
πλκκλέα αδΝεαδΝ ΝεαηέαΝπ λέπ π βΝ θΝγαΝΰέθκνθΝ ε ΪΝνζδεΪΝ τ λβμΝπκδσ β αμέ
ΡΘΡΟΝεκ
ΟδΝπλκ κλΫμΝκδεκθκηδεΫμΝεαδΝ ξθδεΫμΝγαΝ νθ αξγκτθΝ βθΝ ζζβθδεάΝΰζυ αΝΥαθΝ
έθαδΝ ΝιΫθβΝγαΝ νθκ τκθ αδΝαπσΝη Ϊ λα β),ΝεαδΝγαΝ έθαδΝπζάλ δμΝεαδΝ α έμέ
Οπκδα άπκ Να Ϊ δαΝγαΝ ληβθ τ αδΝ ΝίΪλκμΝ κνΝπλκ Ϋλκθ αέ
ΗΝ πέ κ βΝ βμΝπλκ κλΪμΝ κνΝ δαΰπθδαση θκνΝαπκ ζ έΝαπσ διβΝσ δΝαν σμ
Ϋζαί Ννπ’ΝσοδθΝεα ΪΝ βθΝ τθ αιβΝ βμΝπλκ κλΪμΝ κνΝ δμΝ νθγάε μΝπκνΝ πδελα κτθΝ
κνμΝξυλκνμΝπκνΝγαΝξλβ δηκπκδβγ έΝ κΝνζδεσέ
ΡΘΡΟΝζκ
ΟδΝ δηΫμΝηκθΪ κμΝ κνΝ νηία δεκτΝ δηκζκΰέκνΝ έθαδΝ αγ λΫμΝεαδΝαη Ϊίζβ μΝΰδαΝσζβΝ
βθΝ δΪλε δαΝ βμΝπλκηάγ δαμΝεαδΝΰδαΝεαθΫθαΝζσΰκΝ θΝνπσε δθ αδΝ ΝεαηέαΝ
αθαγ υλβ βέ
ΡΘΡΟΝηκ
ΟΝ άηκμΝ θ δα Ϋλ αδΝΰδαΝνζδεσΝαλέ βμΝπκδσ β αμΝεαδΝεα ΪΝ βθΝαιδκζσΰβ βΝ κνΝ
νζδεκτΝ έθαδΝαπαλαέ β βΝβΝπλκ εσηδ βΝ ξθδευθΝ κδξ έπθΝ- ξθδεΫμΝπλκ δαΰλα ΫμΝ
Υαπαλαέ β βΝβΝαλαέπ βΝ κΝθ λσΝί ίαδπηΫθβΝαπσΝ κθΝεα α ε να ά,ΝξπλέμΝ
αζζκέπ βΝ πθΝξαλαε βλδ δευθΝ κνΝνζδεκτΝεαδΝ κνΝ ζδεκτΝαπκ ζΫ ηα κμΝπζτ βμ)Ν
εαδΝ ΰΰλΪ πθΝπκνΝγαΝαθα ΫλκνθΝσ δΝ έθαδΝεα ΪζζβζκΝεαδΝ θΝ βηδκνλΰ έΝπλκίζάηα αΝ
βθΝνΰ έαΝ σ κΝαν υθΝπκνΝγαΝ κΝξλβ δηκπκδκτθΝσ κΝεαδΝ κΝπ λδίΪζζκθΝ
ΰ θδεσ λαέ
ΡΘΡΟΝθκ
ΟΝπλκηβγ ν άμΝ έθαδΝνπκξλ πηΫθκμΝθαΝζΪί δΝσζαΝ αΝεα ΪζζβζαΝηΫ λαΝΰδαΝ βθ
η α κλΪΝεαδΝπαλΪ κ βΝ κνΝνπσΝπλκηάγ δαΝνζδεκτΝ κθΝ άηκέΝ πέ βμΝ έθαδΝ
νπ τγνθκμΝΰδαΝεΪγ ΝαβηδΪΝπκνΝπδγαθσθΝγαΝΰέθ δΝαπσΝνπαδ δσ β αΝ κνΝπλκ ππδεκτΝ
κνΝάΝΪζζκνΝηΫξλδΝ βμΝπαλΪ κ βμΝαν κτΝ κθΝαπκγβε ν δεσΝξυλκΝπκνΝγαΝ
νπκ δξγ έέ
ΡΘΡΟΝικ
ΟδΝ νηη Ϋξκθ μ έθαδ νπκξλ πηΫθκδΝσππμΝεα ΪΝ βθΝβηΫλαΝνπκίκζάμΝ πθΝ
πλκ κλυθΝΝ,ΝθαΝπλκ εκηέ κνθΝ βθΝ πδ λκπάΝ δ θΫλΰ δαμΝεαδΝαιδκζσΰβ βμΝΥδ)Ν
Ϋ
λαΝζέ λαΝνζδεκτΝπμΝ έΰηαέ
ΡΘΡΟΝ1ίκ
ΗΝπκ σ β αΝ κνΝνπσΝπλκηάγ δαΝνζδεκτΝ έθαδΝ νΰε ελδηΫθβΝεαδΝ
ανικη δπγ έέ

θΝ τθα αδΝθα

ΡΘΡΟΝ11κ
ΣκΝνπσΝπλκηάγ δαΝνΰλσΝγαΝ έθαδΝ ν ε να ηΫθκΝ ΝηβΝ πδ λ ση θαΝ λαΰθ ηΫθαΝ κξ έαΝξπλβ δεσ β αμΝβί ζέ λπθΝ η Ν νθα σ β αΝ κπκγΫ β βμΝ κΝΫθαΝπΪθπΝ
κΝΪζζκΝΥηΫξλδΝγΝ κξ έα). η Να Ϊζ δαΝξπλέμΝ γκλΫμΝΝ πθΝ κξ έπθΝάΝ δαλλκΫμΝ
νΰλκτέΝ
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ΡΘΡΟΝ1βκ
δεαδκζκΰβ δεΪΝ,Νπδ κπκδβ δεσΝ κνΝκδε έκνΝ πδη ζβ βλέκνΝη Νπδ κπκέβ βΝ βμΝ
ΰΰλα άμΝΰδαΝ κΝ νΰε ελδηΫθκΝ πΪΰΰ ζηαΝάΝί ίαέπ βΝ βμΝΪ εβ βμΝ παΰΰΫζηα κμΝ
απσΝ βησ δαΝαλξάΝπκνΝθαΝΫξ δΝ ε κγ έΝ κΝπκζτΝΫιδΝηάθ μΝαπσΝ βθΝβη λκηβθέαΝ κνΝ
δαΰπθδ ηκτΝεαδ νπ τγνθβΝ άζπ βΝ κνΝΝΝέΝ1ειιήθζΝσ δκ
1έΝ θΝ ηπέπ κνθΝ κνμΝπ λδκλδ ηκτμΝ κνΝΪλγλκνΝδ,ΝπαλΝγΝΝέΝββθζήιεΝ βζα άΝ θΝ
κνμΝΫξ δΝ πδίζβγ έΝπκδθάΝαπκεζ δ ηκτΝαπσΝ δμΝ δα δεα έ μΝπλκηάγ δαμΝ κνΝ
βηκ έκνΝάΝ πθΝΟΣ ΝεαδΝσ δΝα εκτθΝθσηδηαΝ βθΝ πδξ δλβηα δεάΝ κνμΝ λα βλδσ β α
εαδ
βέΝΌ δΝΫζαίαθΝΰθυ βΝ πθΝσλπθΝ βμΝ δαεάλνιβμ,Ν κνμΝκπκέκνμΝαπκ Ϋξκθ αδΝπζάλπμΝ
εαδΝαθ πδ τζαε α,ΝσππμΝεαδΝ πθΝ δα Ϊι πθΝπκνΝ δΫπκνθΝ κνμΝ δαΰπθδ ηκτμΝ πθΝ
ΟΣ έ
ΗΝνπ τγνθβΝ άζπ βΝγαΝπλΫπ δΝθαΝΫξ δΝ κΝΰθά δκΝ βμΝνπκΰλα άμέ

Κ Ρ ΣΙΝΙΝ11ήίεήβί1ζ
ΗΝΤΝΣ Ξ  ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΗΝΝΠΡΟΙΣ Μ ΝΗΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ

Θ ΩΡΗΘΗΚ
ΟΝ Ι ΤΘΤΝΣΗΝ

ΓΡΗΓΟΡ ΚΟΤΝΓ ΩΡΓΙ ΝΝΝΝΝΝΚΙΟΟΓΛΟΤΝ ΙΚΣΩΡΙ ΝΝΝΝΝΝ
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ΓΚ ΝΓ ΩΡΓΙΟ

