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                                                          ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
                                                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΛΑΓΚΑΔΑ
Δ/ΝΣΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ,  
ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

ΘΕΜΑ: “Προμήθεια ειδών υγιεινής και ατομικής προστασίας για την 
αντιμετώπιση του νέου κορονοϊού και τον περιορισμό της 
διασποράς του.”

Κατόπιν των 
 του αριθμ. 10365/04-03-2021 εγγράφου της Διεύθυνσης Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης του Δήμου Λαγκαδά, με θέμα «Απολύμανση κτιρίων» 
 των έκτακτων ανακοινώσεων του Υπουργείου Υγείας 
 των από 25/02/2020 (ΦΕΚ 42 Α' 25-02-2020), 11/03/2020 

(ΦΕΚ 55  Α' 11-03-2020), 14/03/2020 (ΦΕΚ 64 Α΄/14-03-
2020) Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα 
“Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” και της αρ. 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-
6Ι1) εγκυκλίου περί «Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την 
αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του  
κορωνοϊού» 

 του άρθρου 58 του Ν. 4722/2020, άρθρου 17 του Ν. 
4764/2020, και άρθρου 3 του Ν. 4682/2020

 και όλων των σχετικών πράξεων νομοθετικού περιεχομένου 
που εκδόθηκαν και ισχύουν έως και σήμερα, των διατάξεων 
του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 ,  

συντάχθηκε το αριθμ. 01/2021 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών με 
αριθμ. πρωτ. 13384/22-3-2021 προκειμένου ο Δήμος να προβεί στην 
προμήθεια ειδών υγιεινής και ατομικής  προστασίας, για την 
αντιμετώπιση του νέου κορωνοϊού ενδεικτικού προϋπολογισμού 
8668,22 € με Φ .Π .Α .%

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

ΣΟΦΙΑ ΤΕΛΙΔΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΛΑΓΚΑΔΑ
Δ/ΝΣΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ,  
ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Αρ. Τεύχους : 01/2021
Αριθμ. Πρωτ.: 13384/22-3-2021
                

ΤΕΥΧΟΣ  ΤΕΧΝ ΙΚΩΝ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  Ε ΙΔΩΝ  ΥΓ ΙΕ ΙΝΗΣ  ΚΑ Ι  ΑΤΟΜΙΚΗΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣ ΙΑΣ  Γ ΙΑ  Τ ΙΣ  ΥΠΗΡΕΣ ΙΕΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΛΑΓΚΑΔΑ  ΜΕ  ΣΚΟΠΟ  ΤΟΝ  
ΠΕΡ ΙΟΡ ΙΣΜΟ  Δ ΙΑΣΠΟΡΑΣ  ΤΟΥ  ΝΕΟΥ  ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 8668,22€ με Φ.Π.Α.

Περιεχόμενα:

1. Περιγραφή 

2. Τεχνικές Προδιαγραφές - Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

3. Συγγραφή υποχρεώσεων
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΛΑΓΚΑΔΑ
Δ/ΝΣΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ,  
ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα περιγραφή συντάσσεται κατόπιν:

 του αριθμ. 10365/04-03-2021 εγγράφου της Διεύθυνσης Καθαριότητας 
και Ανακύκλωσης του Δήμου Λαγκαδά, με θέμα «Απολύμανση κτιρίων» 

 των έκτακτων ανακοινώσεων του Υπουργείου Υγείας 
 των από 25/02/2020 (ΦΕΚ 42 Α' 25-02-2020), 11/03/2020 (ΦΕΚ 55  Α' 

11-03-2020), 14/03/2020 (ΦΕΚ 64 Α΄/14-03-2020) Πράξεων 
Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα “Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19” και της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16-03-2020 (ΑΔΑ: 
ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1) εγκυκλίου περί «Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για 
την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του  
κορωνοϊού» 

 του άρθρου 58 του Ν. 4722/2020, άρθρου 17 του Ν. 4764/2020, και 
άρθρου 3 του Ν. 4682/2020

 και όλων των σχετικών πράξεων νομοθετικού περιεχομένου που 
εκδόθηκαν και ισχύουν έως και σήμερα, των διατάξεων του άρθρου 74 
του ν. 4745/2020 ,  

προκειμένου ο Δήμος να προβεί στην προμήθεια ειδών υγιεινής και ατομικής  
προστασίας, για την αντιμετώπιση του νέου κορωνοϊού.

Σκοπός της συγκεκριμένης προμήθειας είναι ο αποτελεσματικός περιορισμός της 
διασποράς του νέου κορωνοϊού Covid-19 στις υπηρεσίες του Δήμου Λαγκαδά.

 Οι ενέργειες αυτές αποσκοπούν στη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, όπως 
επίσης και στην απρόσκοπτη και φυσιολογική λειτουργία των ανωτέρω υπηρεσιών. 

Έχοντας υπόψη την ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων και την ανησυχία για 
μεγαλύτερη διασπορά, ο Δήμος Λαγκαδά υποχρεούται να θωρακίσει με κάθε πρόσφορο 
μέσο οτιδήποτε σχετίζεται με την υγεία και την προστασία των εργαζομένων σύμφωνα 
με το άρθρο 42 του ν. 3850/2020, καθώς και να μεριμνήσει για τον περιορισμό της 
διασποράς του κορονοϊού στους πολίτες που εισέρχονται στις υπηρεσίες του.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό 8668,22€ 
συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, 
ο δε Φ.Π.Α. το Δημόσιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η προμήθεια θα γίνεται ανά είδος.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΤΕΛΙΔΟΥ 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΟΤΣΩΝΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Για την προμήθεια ειδών υγιεινής και ατομικής προστασίας στις υπηρεσίες του Δήμου Λαγκαδά, είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν δαπάνες, οι 
οποίες απεικονίζονται και περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω :

ΤΜΗΜΑ 1- Προμήθεια ειδών υγιεινής και ατομικής προστασίας για τις υπηρεσίες του Δήμου Λαγκαδά

A/A ΕΙΔΟΣ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
σε €

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 
6%

ΦΠΑ 
24%

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ

1 ΓΑΝΤΙΑ  ΒΥΝΙΛΙΟΥ 
(Γάντια μιας χρήσης Μέγεθος 
medium) Διαθέτουν υψηλή 
ελαστικότητα και είναι 
κατασκευασμένα χωρίς ραφές, 
γεγονός που τα καθιστά 
ιδιαιτέρως ανθεκτικά και 
ασφαλή. Προσφέρουν 

18424300-0 κουτί 100 6,50 650,00 39,00 689,00
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εξαιρετική εφαρμογή και 
αίσθηση αφής. Φοριούνται 
ανεξαιρέτως στο δεξί ή 
αριστερό χέρι. Για εξετάσεις 
και εργαστηριακές εργασίες, 
όπου απαιτείται υψηλή 
αίσθηση αφής. Κατάλληλα για 
άτομα που ενδέχεται να 
παρουσιάσουν αλλεργία στο 
λάτεξ. 

2 ΓΑΝΤΙΑ  ΒΥΝΙΛΙΟΥ 
(Γάντια μιας χρήσης Μέγεθος 
large) Διαθέτουν υψηλή 
ελαστικότητα και είναι 
κατασκευασμένα χωρίς ραφές, 
γεγονός που τα καθιστά 
ιδιαιτέρως ανθεκτικά και 
ασφαλή .Προσφέρουν 
εξαιρετική εφαρμογή και 
αίσθηση αφής. Φοριούνται 
ανεξαιρέτως στο δεξί ή 
αριστερό χέρι. Για εξετάσεις 
και εργαστηριακές εργασίες, 
όπου απαιτείται υψηλή 
αίσθηση αφής. Κατάλληλα για 
άτομα που ενδέχεται να 
παρουσιάσουν αλλεργία στο 
λάτεξ. 

18424300-0 κουτί 250 6,50 1625,00 97,50 1722,50

3 Δοχείο 4000 ml(4lit) με 
αλκοολούχο διάλυμα 
αιθυλικής αλκοόλης 70%  και 
μείγμα μπεταϊνών και 

24455000-8 ΔΟΧΕΙΟ 
4000ml 
(4LIT)

100 28,00 2800,00 168,00 2968,00
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γλυκερίνης. (Λοσιόν) 
χρησιμοποιείται για 
απολύμανση χεριών και έχει  
ήπια δράση .

4 Μάσκες τύπου χειρουργείου 
μιας χρήσης, τριών στρωμάτων 
(3ply), υποαλλεργικές με 
λάστιχο. Κατασκευασμένες 
από υποαλλεργικό υλικό. 
Φέρουν παράλληλες 
πτυχώσεις σε όλο το πλάτος 
τους για την καλύτερη 
εφαρμογή και την καλύτερη 
κάλυψη του προσώπου

33157100-6 τεμάχιο 4.000 0,63 2520,00 151,20 2671,20

5 Ρόμπα επισκέπτη μιας χρήσης 
από non woven ύφασμα, με 

ελαστικά μανίκια .
Προσφέρεται σε διάσταση 
110χ140εκ. και κλείνει στο 

μπροστινό μέρος με κουμπιά .
Είναι ιδανική για χώρους 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, 
για εργοστάσια και 
εργαστήρια επεξεργασίας 
τροφίμων καθώς και για 
χώρους ιατρικού 
ενδιαφέροντος.

18410000-6
(Ειδικά 
ενδύματα)

ΠΑΚΕΤO 
ΤΩΝ 10 
ΤΜΧ

     40     8,70    348,00 83,52 431,52

6 Στολή χημικής προστασίας 
υψηλής απόδοσης για 
προστασία από εκτοξευμένους 
ψεκασμούς χημικών, για τους 
υπαλλήλους του Εργοταξίου 

18410000-6
(Ειδικά 

ενδύματα)

TEMAXIO 5

(3 XL,
    2 XXL)

   30,00   150,00 36     186,00
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που πραγματοποιούν 
απολυμάνσεις με τα ειδικά 
μηχανήματα εκνέφωσης του 
Δήμου Λαγκαδά. 

Η στολή να είναι φτιαγμένη 
από υλικό που να επιτρέπει να 
αναπνέει το δέρμα για μείωση 

θερμικής καταπόνησης, με 
ελαστική μέση και 

αστραγάλους για μεγαλύτερη 
ελευθερία κινήσεων, σε 

μεγέθη, 3 στολές XL και 2 
στολές XXL.

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ

ΦΠΑ 6% ΦΠΑ 
24%

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ με 

ΦΠΑ

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 8093,00 455,70 119,52 8668,22

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος

ΣΟΦΙΑ ΤΕΛΙΔΟΥ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΟΤΣΩΝΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΛΑΓΚΑΔΑ
Δ/ΝΣΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ,  
ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1
Αντικείμενο 

Η παρούσα ειδική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια απαραίτητου 
υγειονομικού υλικού για την αντιμετώπιση του νέου κορωνοϊού και τον 
αποτελεσματικό περιορισμό της διασποράς του.

Σκοπός της συγκεκριμένης προμήθειας είναι ο αποτελεσματικός περιορισμός της 
διασποράς του νέου κορωνοϊού Covid-19, με την προμήθεια υγειονομικού υλικού 
(μάσκες, αντισηπτικά, γάντια μιας χρήσης, προστατευτικές ρόμπες) για τις υπηρεσίες 
του Δήμου Λαγκαδά, με σκοπό την προστασία του προσωπικού και των 
εξυπηρετούμενων πολιτών.

Οι ενέργειες αυτές αποσκοπούν στη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, όπως 
επίσης και στην απρόσκοπτη και φυσιολογική λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου 
Λαγκαδά. 

Έχοντας υπόψη την ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων και την ανησυχία για 
μεγαλύτερη διασπορά, ο Δήμος Λαγκαδά υποχρεούται να θωρακίσει με κάθε πρόσφορο 
μέσο οτιδήποτε σχετίζεται με την υγεία και την προστασία των εργαζομένων σύμφωνα 
με το άρθρο 42 του ν. 3850/2020, αλλά και να μεριμνήσει για τον περιορισμό της 
διασποράς του κορονοϊού στους εξυπηρετούμενους πολίτες.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 
8668,22 € συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν 
τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. το Δημόσιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η προμήθεια θα γίνει ανά είδος.

Άρθρο 2
Ισχύουσες διατάξεις

Η προμήθεια και η εκτέλεση της σύμβασης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις:
4. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει

5. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

6. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων».

7. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19.7.2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της 

21REQ008319982 2021-03-22



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 60588f79843ce89b291abc22 στις 22/03/21 14:39

Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α 
(Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»)  
8. Του Π.Δ. 80/2016
9. Τις από 25/02/2020 (ΦΕΚ 42 Α' 25-02-2020), 11/03/2020 (ΦΕΚ 55  Α' 11-03-

2020), 14/03/2020 (ΦΕΚ 64 Α΄/14-03-2020) Πράξεων Νομοθετικού 
Περιεχομένου με θέμα “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” και της αρ. 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1) εγκυκλίου 
περί «Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του  κορωνοϊού» και όλων των σχετικών πράξεων 
νομοθετικού περιεχομένου που εκδόθηκαν και ισχύουν έως και σήμερα και των 
διατάξεων του άρθρου 74 του ν. 4745/2020

Άρθρο 3
Στοιχεία της σύμβασης

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι: 
1.Περιγραφή 
2.Τεχνικές προδιαγραφές - Ενδεικτικός προϋπολογισμός
3.Συγγραφή υποχρεώσεων
4.Προσφορά Αναδόχου
5.Συμφωνητικό

Άρθρο 4
Εγγυήσεις

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στην διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης δεν 
απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περίπτωση α του ν. 4412/2016, επίσης 
δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης στην περίπτωση για συμβάσεις 
αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) σύμφωνα 
με το άρθρο 72 παρ. 1 περίπτωση β του ν. 4412/2016.

Άρθρο 5
Προσφορά

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ και πρέπει να έχει 
διάρκεια ισχύος τρεις (3) μήνες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας 
ανάθεσης.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνσης, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.     

Άρθρο 6
Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της δαπάνης  είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Οι συμμετέχοντες οικονομικοί 
φορείς θα έχουν δικαίωμα να καταθέσουν προσφορά για όποιο ή όποια είδη επιθυμούν 
καλύπτοντας όμως την ποσότητα των ειδών όπως περιγράφονται στον πίνακα του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Προσφορά που δε θα καλύπτει τη συνολική ποσότητα των ειδών όπως περιγράφεται 
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, θα αποκλείεται ως απαράδεκτη.
Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος, ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι θα 
κληθούν να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση.

Άρθρο 7
 Χρονική Διάρκεια Σύμβασης
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Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 15 ημέρες από την υπογραφή της.

Άρθρο 8
Χρόνος και τόπος παράδοσης υλικών

Τα είδη θα παραδίδονται στα κατά τόπους κτίρια του Δήμου όπως περιγράφονται στην 
τεχνική περιγραφή, εντός δύο (2) ημερών από την έγγραφη ή προφορική εντολή της 
υπηρεσίας.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 206 και 207 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 9
Παραλαβή Υλικών

Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής Δημοσίων 
Συμβάσεων Προμηθειών. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται 
ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο 
προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με μακροσκοπική εξέταση. Μετά την 
ολοκλήρωση του ελέγχου η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί α)να παραλάβει το υλικό β) 
να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές 
προδιαγραφές της σύμβασης γ) να απορρίψει το υλικό. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι 
διατάξεις των άρθρων 208 σχετικά με την παραλαβή των υλικών και 212 σχετικά με 
την απόρριψη συμβατικών υλικών-αντικατάσταση, του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 10
Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά με την εξόφληση 
του 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου μετά την οριστική παραλαβή των 
αντίστοιχων υλικών.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ΄ ελάχιστο αυτά που αναφέρονται στην 
παρ.4 του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 11
 Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα 
που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο 
από το αρμόδιο όργανο. 
β) 
Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν.
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις και
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη 
σύμβαση.

Άρθρο 12
 Ανωτέρα βία

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από 
τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει 
εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία.

Άρθρο 13
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 Τροποποίηση σύμβασης κατά την διάρκεια της
Η παρούσα 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 14
 Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που τυχόν προκύψουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας θα επιλυθούν 
με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας στα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΤΕΛΙΔΟΥ 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΟΤΣΩΝΗ
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