
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΑΑΝΝΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΕΕΟΟ  ΣΣΤΤΟΟ  ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟ                          
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                             
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                                                  Σίνδος,  27/9/2019  
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών                     ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1328 
Τμήμα Προϋπολογισμού     ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 18373 
Λογιστηρίου και Προμηθειών 
Πληροφορίες: Κιοσέογλου Ευδοκία 
Τηλ.: 2313-300-500 (εσωτ. 515) 
Fax:  2310-586-849 
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Δημοκρατίας 1, 
TK 57400, Σίνδος 
E-mail: e.kioseoglou@dimosdelta.gr 
       
 
ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 2019 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ ΚΑΙ ΤΗ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ, βάσει του Ν. 
4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18), ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡ/ΜΟΥ 23.690,20 €,  ΜΕ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει 

3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την 

παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της 

παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 

του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

5) Τις διατάξεις του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α’ 18) 

6) Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση των ανωτέρω προμηθειών 

7) Τα από 31-7-2019 έγγραφα σύμβασης του Τμήματος Γραμματείας και Διοικητικής 

Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Δέλτα και τα από 19-9-2019 

έγγραφα σύμβασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δέλτα 

8)  Το υπ’ αριθ. 15762/21-8-2019 πρωτογενές αίτημα (19REQ005596336 2019-09-23) 

Δήμου Δέλτα και το υπ’ αριθ. 82/19-9-2019 πρωτογενές αίτημα (19REQ005592031 2019-09-

20) της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δέλτα 
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9) Την υπ’ αριθ. 1306/2019 προηγούμενη απόφαση μας η οποία έλαβε μοναδικό αριθμό 

καταχώρησης στα λογιστικά βιβλία και στο Π.Σ. του Δήμου Δέλτα α/α 484/2019 συνολικού 

ποσού 16.826,80 Ευρώ που θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.10.6634 με ποσό 12.455,80 ευρώ και 

τον Κ.Α. 02.20.6634.001 με ποσό 4.371,00 ευρώ Χρηματοδότηση: Τακτικά έσοδα και 

Ανταποδοτικά – Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 

10) Την υπ’ αριθ. 17/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δέλτα που αφορά δαπάνη η οποία έχει ενδεικτικά 

προϋπολογισθεί στο ποσό των  6.863,40 ευρώ με φπα 24%, και θα χρηματοδοτηθεί από  

ίδια έσοδα (που προκύπτουν από επιχορηγήσεις από το Δήμο Δέλτα για κάλυψη των 

λειτουργικών αναγκών του Νομικού Προσώπου). 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού και 

ειδών υγιεινής 2019 για τον δήμο Δέλτα και τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Δέλτα, συνολικού προϋπολογισμού 19.105,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 

23.690,20 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής.  

Β. Εγκρίνουμε τα έγγραφα σύμβασης της προμήθειας ειδών καθαριότητας, 

ευπρεπισμού και ειδών υγιεινής 2019 για τον δήμο Δέλτα και τη Σχολική Επιτροπή 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δέλτα, σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄. 

H ανάθεση θα εκτελεστεί μετά από αποστολή αντίστοιχης πρόσκλησης. 

 

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 

ΤΜΗΜΑ 1: ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 
            

 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
         ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ   ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
 
 
 
 
 

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α 
 

ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 2019 
 βάσει του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18) 

 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  : 13.570,00 

Φ. Π. Α. 24%          : 3.256,80 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 16.826,80 
 
  
 
 
 
Περιεχόμενα: 
1.Τεχνική έκθεση 
2.Τεχνικές Προδιαγραφές 
3.Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,                                        
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                          ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 2019                      
ΔΗΜΟΣ  ΔΕΛΤΑ                                                           βάσει του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18)  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                  
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
       ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
Ταχ. Δ/νση: N.Πλαστήρα 13, Σίνδος  
Θεσσαλονίκης, τ.κ. 57400  
Πληροφορίες:    Σουρουπίδης Κων/νος  
Τηλέφωνο: 2310/797411 εσωτ. 127 
Φαξ:                2310/797-143 
Ε-mail:  k.souroupidis@dimosdelta.gr            

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
 Με την προμήθεια αυτή προβλέπεται να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου Δέλτα σε είδη 

καθαριότητας, ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι 

υπηρεσίες του Δήμου για το οικονομικό έτος 2019, σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές, 

ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του. 

Τα είδη καθαριότητας προορίζονται για τα κτίρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου 

Δέλτα που είναι τα ακόλουθα: Δημοτικό κατάστημα Σίνδου (Πλατεία Δημοκρατίας), Παλαιό Δημαρχείο 

Σίνδου (Ν. Πλαστήρα 13), Δημοτικό Κατάστημα Ανατολικού, Τοπική κοινότητα Βραχιάς, Δημοτικό 

Κατάστημα Κυμίνων, Δημοτικό Κατάστημα Ν. Μαλγάρων, Δημοτικό Κατάστημα Χαλάστρας,  ΚΕΠ 

Χαλάστρας, Δημοτικό Κατάστημα Διαβατών, ΚΕΠ Διαβατών,  Δημοτικό Κατάστημα  Ν. Μαγνησίας, 

Αμαξοστάσιο Ν. Μαγνησίας (΄Ορχος), Δημοτικό Κατάστημα Καλοχωρίου,  ΚΕΠ Σίνδου, Τεχνική Υπηρεσία 

(κτίριο ΚΕΠΕΣ), Συνεδριακό Σίνδου, Αμαξοστάσιο Σίνδου (΄Ορχος).  

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει ενδεικτικά προϋπολογισθεί στο ποσό των  16.826,80 (€), στο 

οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ 24%, και θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α. εξόδων: 

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
(με Φ.Π.Α.) 

02.10.6634 
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2019 

12.455,80 

02.20.6634.001 4.371,00 

 Συνολο με Φ.Π.Α. 24% 16.826,80 
 

για  το Οικονομικό Έτος του 2019 . 

                                                           Σίνδος,    31    Ιουλίου   2019 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
              Ο    Συντάξας    Η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικού  
 
       Σουρουπίδης    Κων/νος             Τοπάλογλου  Βασιλική 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,                                        
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                             ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 2019»                      
ΔΗΜΟΣ  ΔΕΛΤΑ                                                           βάσει του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                  
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
       ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
Ταχ. Δ/νση: N.Πλαστήρα 13, Σίνδος  
Θεσσαλονίκης, τ.κ. 57400  
Πληροφορίες:    Σουρουπίδης Κων/νος  
Τηλέφωνο: 2310/797411 εσωτ. 127 
Φαξ:                2310/797-143 
Ε-mail:  k.souroupidis@dimosdelta.gr            

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 

1. Καθαριστικό υγρό λεκάνης WC (παπί) κατάλληλο για επιφάνειες εμαγιέ σε συσκευασία 750 ml. 

Να φέρει σήμανση CE και να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην 

οδηγία 91/155 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές 

που δίνονται στην οδηγία 89/542 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να διαθέτει Δελτία Δεδομένων 

Ασφαλείας. 

2. Σακούλα απορριμμάτων γενικής χρήσης (μεσαίες) ενισχυμένες, σε συσκευασία 10 τεμαχίων 

ανά ρολό, ενδεικτικών διαστάσεων 52Χ75 cm.,  

3. Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσεως (γίγας) ενισχυμένες, ανθεκτικές, ενδεικτικών 

διαστάσεων 110Χ1,30 cm, διάθεση με το κιλό. 

4. Σκούπα με μικροίνες, κατάλληλη για όλους τους τύπους πατώματος, να 

απομακρύνει τη βρωμιά αποτελεσματικά με ένα πέρασμα, ακόμη και στα 

δύσκολα σημεία όπως οι άκρες και οι γωνίες. Να έχει κανονικές ίνες για να 

μαζεύει τις τρίχες και τα σωματίδια, να είναι ελαφριά και να μπορεί εύκολα να 

κατευθύνεται, να προσαρμόζεται στο κοντάρι που θα επιλεγεί 

5. Κοντάρι που να εφαρμόζει σε ανταλλακτικό σκούπας και σφουγγαρίστρας οικιακής χρήσης, με 

χοντρό πάσο, διαστάσεων 130 cm. 

6. Κουβάς 10 lt από ανθεκτικό πλαστικό και εργονομική λαβή για ευκολία στη 

μεταφορά. Ο στίφτης από ανθεκτικό πλαστικό με ευλυγισία για ταχύτερο 

στύψιμο, να είναι αποσπώμενος. 

7. Χαρτί υγείας δίφυλλο ρολό απαλό ποιότητας Α, χρώματος λευκό, βάρους τουλάχιστον περίπου 

170 gr./ρολό (σε συσκευασίες των 12 τεμ.). 

8. Χειροπετσέτες σε κυτίο από χαρτόνι, τύπου ζικ – ζακ, κατά προτίμηση από ανακυκλωμένο 

χαρτί, 4000 τεμ./κιβώτιο (20 πακέτων των 200 φύλλων). 

ΑΔΑ: 6ΟΝΘΩ9Ι-4ΛΧ
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9. Σφουγγαρίστρα οικιακή αντοχής με βιδωτό κάλυκα, βάρος 300 γραμμάρια (+- 5%). Μήκος 34 

εκατοστά (+- 5%) και  χοντρό νήμα  

10. Σφουγγάρι καθαρισμού πιάτων (ενδεικτικής διάστασης 11,5 X 7,5 cm περίπου) εξαιρετικής 

αντοχής που να μην αφήνει ίχνη υλικού κατά την χρήση του με δύο όψεις και σύρμα στη μία 

όψη. 

11. Σύρμα κουζίνας σπυράλ 60 gr. περίπου ανοξείδωτο που δεν σκουριάζει, δεν χαράσσει για 

καθαρισμό σκληρών λεκέδων.    

12. Χαρτί κουζίνας ρολό επαγγελματική συσκευασία  βάρους περίπου 800 gr./ρολό και 

απορροφητικό     

13. Εντομοκτόνο spray των 300ml για ιπτάμενα έντομα μύγες , κουνούπια, σκνίπες 

 

                                                        Σίνδος    31   Ιουλίου   2019 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

              Ο    Συντάξας    Η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικού  
 
       Σουρουπίδης    Κων/νος             Τοπάλογλου  Βασιλική 

 
 
 

      
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,                                        
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                   ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 2019»                     
ΔΗΜΟΣ  ΔΕΛΤΑ                                                                Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α’ 18) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
       ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
       ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
Ταχ. Δ/νση: N.Πλαστήρα 13, Σίνδος  
Θεσσαλονίκης, τ.κ. 57400  
Πληροφορίες:    Σουρουπίδης Κων/νος  
Τηλέφωνο: 2310/797411 εσωτ. 127 
Φαξ:                2310/797-143 
Ε-mail:  k.souroupidis@dimosdelta.gr      
       

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV Μ/Μ ΠΟΣ. ΤΙΜΗ/ 
ΜΟΝΑΔΑ ΔΑΠΑΝΗ 

1 Καθαριστικό υγρό λεκάνης 
wc παπί 750 ml 39830000-9 ΤΕΜ. 200 1,00 200,00 

2 
Σακούλες απορριμμάτων 
(μεσαίες) 52χ75 cm ρολό 
10 τεμ 

39830000-9 ΤΕΜ. 2300 0,7 1610,00 
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3 
Σακούλες απορριμμάτων 
(γίγας) 110χ1,30 cm (τιμή 
ανά κιλό) 

39830000-9 ΚΙΛΟ 1500 1,15 1.725,00 

4 Σκούπες οικιακής χρήσης  39224100-9 ΤΕΜ 100 1,00 100,00 

5 
Κοντάρια σκούπες – 
σφουγγαρίστρες οικιακής 
χρήσης 

39830000-9 ΤΕΜ. 50 0,50 25,00 

6 Κουβάς σφουγγαρίσματος 
απλός οικιακός  με στίφτη 39224330-0 ΤΕΜ. 30 6,00 180,00 

7 Χαρτί υγείας δίφυλλο  
(τιμή για συσκ. 12 τεμ.) 33761000-2 ΤΕΜ. 1500 3,60 5.400,00 

8 Χειροπετσέτες 33763000-6 ΤΕΜ 150 18,00 2.700,00 

9 Σφουγγαρίστρα οικιακής 
χρήσης 39812400-1 ΤΕΜ 80 1,00 80,00 

10 Σφουγγάρι πιάτων 39224320-7 
ΤΕΜ 

300 0,50 150,00 

11 Σύρμα κουζίνας 
ανοξείδωτο 44310000-6 

ΤΕΜ 
50 0,80 40,00 

12 Χαρτί κουζίνας ρολό 
επαγγελματικό  33760000-5 ΤΕΜ. 1000 1,20 1200,00 

13 Εντομοκτόνο spray για 
ιπτάμενα έντομα  24452000-7 ΤΕΜ. 80 2,00 160,00 

 
 

          ΑΘΡΟΙΣΜΑ  13.570.00 

         Φ.Π.Α. 24 %  3.256.80 

          ΣΥΝΟΛΟ : 16.826,80 

 
 

 
Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές εμπορίου 
σε αντίστοιχα είδη. 
 

                                                           Σίνδος  31   Ιουλίου   2019 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

              Ο    Συντάξας    Η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικού  
 
 
 
       Σουρουπίδης    Κων/νος             Τοπάλογλου  Βασιλική 
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ΤΜΗΜΑ 2: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 

  
 

 
 
 
 
 
 

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α 
ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 2019 

βάσει του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α'18) 
 
 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  :   5.535,00  € 
Φ.Π.Α. 24%             :       1.328,40 € 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :   6.863,40 €       
 
 
 
  
 
        
 
 
 
   Περιεχόμενα: 
  1.Τεχνική Έκθεση 
  2.Τεχνικές Προδιαγραφές 
  3.Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
 Με την προμήθεια αυτή προβλέπεται να καλυφθούν οι ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας  

Εκπαίδευσης Δήμου Δέλτα σε είδη καθαριότητας, ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής των σχολικών κτιρίων 

για το οικονομικό έτος 2019, σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές, ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη 

και αποτελεσματική λειτουργία τους. 

Η δαπάνη έχει ενδεικτικά προϋπολογισθεί στο ποσό των  6.863,40 (€) με φπα 24%, και θα χρηματοδοτηθεί από  

ίδια έσοδα (που προκύπτουν από επιχορηγήσεις από το Δήμο Δέλτα για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών 

του Νομικού Προσώπου). 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 Καθαριστικό υγρό λεκάνης WC (παπί) κατάλληλο για επιφάνειες εμαγιέ σε συσκευασία 750 ml. 

Να φέρει σήμανση CE και να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην 

οδηγία 91/155 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές 

που δίνονται στην οδηγία 89/542 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να διαθέτει Δελτία Δεδομένων 

Ασφαλείας. 

 Σακούλα απορριμμάτων γενικής χρήσης (μεσαίες) ενισχυμένες, σε συσκευασία 10 τεμαχίων 

ανά ρολό, ενδεικτικών διαστάσεων 52Χ75 cm.,  

 Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσεως (γίγας) ενισχυμένες, ανθεκτικές, ενδεικτικών 

διαστάσεων 110Χ1,30 cm, διάθεση με το κιλό. 

 Χαρτί υγείας δίφυλλο ρολό απαλό ποιότητας Α, χρώματος λευκό, βάρους τουλάχιστον περίπου 

170 gr./ρολό (σε συσκευασίες των 12 τεμ.).  

 Χαρτί κουζίνας ρολό επαγγελματική συσκευασία  βάρους περίπου 800 gr./ρολό και 

απορροφητικό     

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Καθαριστικό υγρό 
λεκάνης 

wc παπί 750 ml 

39830000-9 ΤΕΜ. 200 1 200 

2 Σακούλες απορριμμάτων 
(μεσαίες)  52x75cm ρολό 
10 τεμ. 

39830000-9 ΤΕΜ. 800 0,7 560 

3 Σακούλες απορριμμάτων 
(γίγας)  110x1,30cm (τιμή 
ανά κιλό) 

39830000-9 ΚΙΛΟ 500 1,15 575 
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4 Χαρτί υγείας δίφυλλο 

(τιμή για συσκ.12 τεμ.) 

33761000-2 ΤΕΜ. 1000 3,6 3600 

5 Χαρτί κουζίνας ρολό 

επαγγελματικό 

33760000-5 ΤΕΜ. 500 1,2 600 

       

     ΑΘΡΟΙΣΜΑ 5535 

     ΦΠΑ 24% 1328,4 

     ΣΥΝΟΛΟ 6863,4 

 

              Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα  στις  
              τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχα είδη. 
 

Σίνδος, 19 /09 /2019 

     Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 Ο πρόεδρος  Σχολικής Επιτροπής  

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Δέλτα 

  

Αναστασιάδου Ευδοξία 
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού 

Δήμου Δέλτα 

Δουζδαμπάνης Κωνσταντίνος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 2019 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ». 
Η εκτιμώμενη αξία του συνόλου των συμβάσεων ανέρχεται στο ποσό των 19.105,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 
ήτοι 23.690,20 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%.  
 
Η παρούσα διαδικασία υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 
ΤΜΗΜΑ 1: «ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ», ποσό 16.826,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός 
χωρίς Φ.Π.Α.: 13.570,00 €, ΦΠΑ: 3.256,80 €) 
ΤΜΗΜΑ 2: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ», ποσό 6.863,40 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 5.535,00 €, ΦΠΑ : 1.328,40 €). 
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα Τμήματα του ενδεικτικού προϋπολογισμού, αλλά για 
το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων του κάθε Τμήματος. 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει της τιμής ανά τμήμα των προς προμήθεια ειδών.  
 
H ανάθεση θα εκτελεστεί μετά από αποστολή αντίστοιχης πρόσκλησης. 
Οι προσφορές θα κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως στο γραφείο 
πρωτοκόλλου του Δήμου Δέλτα, Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας, Σίνδος, ΤΚ 57400, τηλ. 2313.300-500. 
 
Οι φάκελοι των προσφορών θα περιέχουν επί ποινή αποκλεισμού: 
1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι ο 
οικονομικός φορέας: 
 Έλαβε γνώση των εγγράφων της σύμβασης και αποδέχεστε αυτά πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
 Η συμμετοχή του δεν προκαλεί σύγκρουση συμφερόντων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του 

Ν. 4412/2016. 
 Δεν του έχει επιβληθεί αποκλεισμός από τις δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με το άρθρο 74 του 

Ν. 4412/2016 
 
2) Φορολογική Ενημερότητα  
 
3) Ασφαλιστική Ενημερότητα  
 
4) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου 
 
5) Τεχνική προσφορά, στην οποία θα δίδεται σαφής περιγραφή για τα προσφερόμενα είδη, θα 
αναγράφονται αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων προϊόντων και η μάρκα 
αυτών. Επίσης θα πρέπει να υποβληθούν μαζί με την Τεχνική προσφορά τα Δελτία Δεδομένων 
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Ασφαλείας για το είδος «Καθαριστικό υγρό λεκάνης WC (παπί)» για το οποίο απαιτείται, βάσει των 
τεχνικών προδιαγραφών των Φορέων.  
 
6) Οικονομική Προσφορά. 
 
7) Στην περίπτωση που ο συμμετέχον οικονομικός φορέας είναι εταιρία, αποδεικτικά έγγραφα 
νομιμοποίησης από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία της εταιρίας και οι 
νόμιμοι εκπρόσωποι, οι οποίοι την δεσμεύουν με την υπογραφή τους. 

 
Η προσφερόμενη τιμή της προσφοράς είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της 
προμήθειας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 
Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς και τέλη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
Η διάρκεια των συμβάσεων ορίζεται έως τις 31-12-2019 και θα χρηματοδοτηθούν από πόρους του 
κάθε φορέα ξεχωριστά, όπως αυτοί περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 2: ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Τόπος παράδοσης: Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών θα γίνεται περιοδικά, στην αποθήκη του 
Δήμου Δέλτα και στους τόπους που θα υποδείξει η σχολική επιτροπή, σύμφωνα με τις ανάγκες των 
Φορέων. 
Τρόπος παράδοσης: Τα είδη θα παραδίδονται με μεταφορικό μέσο και ευθύνη του προμηθευτή. Τον 
προμηθευτή βαρύνει το κόστος μεταφοράς και παράδοσης των ειδών ύστερα από έγγραφη ή 
προφορική εντολή της αρμόδιας διεύθυνσης του κάθε Φορέα. 
Χρόνος παράδοσης: Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των συμβατικών 
ποσοτήτων των ειδών έως τις 31-12-2019. Η παράδοση θα γίνει  κατόπιν έγγραφης ή προφορικής 
εντολής του κάθε Φορέα εντός διαστήματος όχι μεγαλύτερου των δέκα (10) ημερών από την 
ειδοποίηση, ανάλογα με την περίπτωση, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. 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. 
 

ΑΡΘΡΟ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα είδη που θα προμηθεύσει θα 
ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και της 
προσφοράς του και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας απαλλαγμένα από ξένα σώματα, 
προσμίξεις κ.λ.π. και ότι θα είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία 
προορίζονται. 
 

ΑΡΘΡΟ 4: ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται 
ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής. 
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. 
Ο Δήμος και η Σχολική Επιτροπή δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων που 
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του 
συνόλου των ποσοτήτων, ο προμηθευτής υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου. Σε 
κάθε περίπτωση ο προμηθευτής υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα του Δήμου, με την ίδια 
ακριβώς τιμή με αυτή της προσφοράς του. 
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Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 
του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 208 του ν.4412/16.  

 
ΑΡΘΡΟ 5: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή των ειδών της σύμβασης θα γίνεται τμηματικά,  με την εξόφληση του 100% της εκάστοτε 
αξίας, σύμφωνα με την εξέλιξη των παραδόσεων και τη σύνταξη των πρωτοκόλλων οριστικής 
παραλαβής για το τμήμα που αφορά η πληρωμή (άρθρο 200, παρ. 5α, Ν.4412/2016). 
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προσκομίζονται στην αρμόδια υπηρεσία είναι τα οριζόμενα στο 
άρθρο 200, παρ. 5 του Ν.4412/2016. Πέραν των κατ’ ελάχιστο δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες 
που διενεργούν το έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο 
δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
Μετά από την παραλαβή της προμήθειας, την έκδοση του τιμολογίου του προμηθευτή, την 
προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση κάθε νόμιμου ελέγχου από την 
Υπηρεσία του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Δήμος υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή 
εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται από την υποπαρ. Ζ.5 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107): 
«ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ» και την παρ.4 του άρθρου 99 του 
Ν.4583/2018, η οποία προστίθεται ως νέο άρθρο 69Ζ στον Ν. 4270/2014. 
 

ΑΡΘΡΟ 6: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΦΟΡΟΙ 
Τον προμηθευτή βαρύνουν, φόροι, τέλη, χαρτόσημα και όλες οι νόμιμες κρατήσεις και φόροι που 
προβλέπονται από την νομοθεσία, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του υλικού 
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων, πλην του Φ.Π.Α. 
με τον οποίο βαρύνεται ο Φορέας. 
 

ΑΡΘΡΟ 7: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Κατά την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, του Ν. 
4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18) και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  
 

ΑΡΘΡΟ 8 : OΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο προμηθευτής τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον προμηθευτή και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 
ΑΡΘΡΟ 9: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 
 

ΆΡΘΡΟ 10: ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και στο άρθρο 2 της παρούσης. 
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 
σύμβαση. 
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
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Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον προμηθευτή προς παροχή εξηγήσεων, μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 
74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων 
συμβάσεων. 
Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Κατά 
τα λοιπά επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 207, του Ν.4412/2016 
 

ΑΡΘΡΟ 11: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
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. 
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 
προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
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. 
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  
του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 
Σίνδος, 26/9/2019 
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