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1 . Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η     Ε Κ Θ Ε Σ Η  

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια ειδών καθαριότητας προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του 

Δήμου Δοξάτου, της ΔΗΚΕΔΗΔ, της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, της Δευτεροβάθμιας Σχολικής 

Επιτροπής και του Νομικού Προσώπου Δήμου Δοξάτου για τα έτη 2021 - 2022.  

Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 209 του Ν 

3463/2006. 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου.  

Κύρια προϋπόθεση είναι ότι τα προσφερόμενα είδη καθαριότητας θα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της 

προμήθειας. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των   68.529,31€ με τον 

Φ.Π.Α.  

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.  

 

 

 

 

 

 

 

                       ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Η προϊσταμένη τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και 

Προμηθειών 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας 
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2 . Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ    Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  

 

ΟΜΑΔΕΣ 1, 2, 3, 4 και 5: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Α/Α Είδος – Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

1 Υγρό Γενικού καθαρισμού σε συσκευασία 4lt  τμχ. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

2 
Χλωρίνη παχύρρευστη (αρωματική) σε 

συσκευασία 1.250lt 
τμχ. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

3 Χλωρίνη λεπτόρρευστη σε συσκευασία 4lt τμχ. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

4 Υγρό τζαμιών σε συσκευασία 750 ml τμχ. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

5 Υγρό τζαμιών σε συσκευασία 4lt τμχ. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

6 Υγρό πιάτων σε συσκευασία 500 ml τμχ. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

7 Υγρό πιάτων σε συσκευασία 4lt τμχ. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

8 Υγρό πιάτων σε συσκευασία 1lt τμχ. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

9 Υγρό κρεμοσάπουνο σε συσκευασία 500 ml τμχ. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

10 Υγρό κρεμοσάπουνο σε συσκευασία 4lt τμχ. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

1lt Παχύρευστο υγρό wc σε συσκευασία 750 gr. Τμχ. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

12 Ακουα φόρτε (κεζαπ) σε συσκευασία 0,450 ml τμχ. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

13 
Καθαριστικό σπρέι κατά των αλάτων σε 

συσκευασία 750 ml 
τμχ. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 
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14 Οινόπνευμα-φωτιστικό σε συσκευασία των 350 ml τμχ. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

15 Αραχνόσκουπα πτυσσόμενη με κοντάρι 1,5 m. Τμχ. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

16 Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας (απλής)  τμχ. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

17 
Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας 

επαγγελματικής (για καροτσάκι)  
τμχ. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

18 Κοντάρι μεταλλικό τμχ. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

19 Κοντάρι πλαστικό τμχ. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

20 Κουβάς σφουγγαρίσματος επαγγελματικός  τμχ. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

21 Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός  τμχ. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

22 Σκούπα χόρτου με κοντάρι  τμχ. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

23 Φαράσι με πλαστικό κοντάρι  τμχ. 

 Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

24 Σκούπα με πλαστικό κοντάρι  τμχ. 

 Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

25 
Σφουγγαράκια κουζίνας με σύρμα σε συσκευασία 

των 2 τεμ. 
Τμχ. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

26 
Σφουγγαράκια κουζίνας με σύρμα σε συσκευασία 

των 6 τεμ. 
Τμχ. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

27 Χαρτί Υγείας 12άρι 170γρ/ρολό  τμχ. 

Α’ ποιότητας λευκό και λείο. Το 

προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά σε συσκευασία 12 ρολών. 

28 Χαρτί Υγείας επαγγελματικό 12άρι, 500 gr. Τμχ. 

Κατάλληλο για επαγγελματική θήκη 

χαρτιού υγείας. Το προϊόν θα πρέπει να 

είναι επώνυμο ευρέως διαδεδομένο 

στην Ελληνική αγορά σε συσκευασία 

12 ρολών. 

29 Χαρτί ρολό κουζίνας των 800 gr. Τμχ. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

30 Χαρτί ρολό κουζίνας των 450 gr. Τμχ. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

31 Χειροπετσέτα λευκή ζικ-ζακ των 4000 τεμ.  Τμχ. 

 Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

32 Χειροπετσέτα λευκή για μονάδα τοίχου  τμχ. 

 Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

33 
Απορροφητικά πανάκια(τύπου vitex) συσκευασία 

τριών τεμαχίων  
τμχ. 

 Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 



 

 

34 
Σάκοι απορριμμάτων μαύροι του κιλού 

διαστάσεων 70Χ80 cm. 
τμχ. 

 Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

35 
Σακούλες απορριμμάτων για καλαθάκια σε ρολό 

των 20 τεμαχίων διαστάσεων 50Χ50 cm.  
τμχ. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

36 Σακούλες απορριμμάτων 70Χ70 cm (10τεμ).  κιλά 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

37 Εντομοκτόνα σε συσκευασία των 300 ml τμχ. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

38 Αποφρακτικό σωλήνων σε συσκευασία των 80 gr. τμχ. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

39 Γάντια μιας χρήσεως συσκευασία 100 τεμαχίων  τμχ. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

40 Βούρτσα με θήκη τουαλέτας -πλαστική (πιγκάλ) τμχ. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

41 Βαμβάκι σε συσκευασία των 70 gr. τμχ. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

42 
Σπρέι μικροβιοκτόνο απολυμαντικό χωρίς 

ξέβγαλμα σε συσκευασία των 750 ml 
τμχ. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

43 
Φιαλάκι Υγραερίου Απλό 

 

τμχ. Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

44 
Καθαριστικό υγρό κατά των αλάτων σε 

συσκευασία των 500 ml 

τμχ. Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

45 Καθαριστική Σκόνη σε συσκευασία των 500 gr 

τμχ. Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

46 Σακούλες απορριμμάτων γίγας 

τμχ. Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

47 Μωρομάντηλα σε συσκευασία των 56 τεμ. 

τμχ. Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

48 Χαρτοπετσέτες των 92 gr 

τμχ. Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

49 Μεμβράνη σε συσκευασία των 50 m 

τμχ. Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

50 Αλουμινόχαρτο σε συσκευασία των 100 m 

τμχ. Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

51 
Απορρυπαντικό Πλυντηρίου Ρούχων σε 

συσκευασία των 60 μεζ. 
τμχ. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

52 
Μαλακτικό Πλυντηρίου Ρούχων σε συσκευασία 

των 4 lt 
τμχ. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

53 Υπερλευκαντικό Ρούχων σε συσκευασία των 65 gr τμχ. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 



 

 

54 
Λαμπρυντικό Πλυντηρίου Πιάτων σε συσκευασία 

των 4 lt 
τμχ. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

55 
Αλάτι Πλυντηρίου Πιάτων σε συσκευασία των 2,5 

kgr 
τμχ. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

56 
Υγρό Απορρυπαντικό  Πλυντηρίου Πιάτων  σε 

συσκευασία των 4lt 
τμχ. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

57 
Ταμπλέτες Πλυντηρίου Πιάτων σε συσκευασία 

των 35 τεμ. 
τμχ. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

58 
Απορρυπαντικό Ρούχων Χειρός σε συσκευασία 

των 900 gr 
τμχ. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

59 Γάντια Γενικής Χρήσης  S,M,L 

τμχ. Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

60 Σύρμα Χοντρό των 20 gr 

τμχ. Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

61 Λιποκαθαριστικό Φούρνου σε συσκευασία του 1Lt 

τμχ. Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

62 
Σαμπουάν καθαρισμού χαλιών σε συσκευασία του 

1Lt 

τμχ. Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

63 Φαράσια απλά πλαστικά 

τμχ. Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

64 Κατσαριδοκτόνο 

τμχ. Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

65 Πλαστικά πιάτα σε συσκευασία των 20 τμχ. τμχ. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

66 Πλαστικά ποτήρια σε συσκευασία των 50 τμχ. τμχ. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

67 
Χάρτινα τραπεζομάντηλα σε συσκευασία των 200 

τμχ. 
τμχ. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

68 
Χαρτοπετσέτες εστιατορίου σε συσκευασία των 

500 τμχ. 
τμχ. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

69 Καλαθάκια σκουπιδιών ανοιχτά τμχ. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

70 Κουβάς με καρότσι συρρόμενο τμχ. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

71 Σφουγγαρίστρα επαγγελματική για καρότσι τμχ. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

72 Σπρέι αντιβακτηριακό χεριών τμχ. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

73 Γάντια πλαστικά σετ  τμχ. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

74 Σκούπες πλαστικές τμχ. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 



 

 

75 Απορρυπαντικό για άλατα 5lt τμχ. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά. 

76 
Καλάθι απορριμμάτων μεταλλικό 15lit 

 
τμχ. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά 

77 
Αντισηπτικό-αλκοολούχο διάλυμα για εξωτερική 

χρήση – προστασία μεγέθους 1lt με applicator 
τμχ. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά 

78 
Αντισηπτικό-αλκοολούχο διάλυμα για εξωτερική 

χρήση – προστασία μεγέθους 5lt 
τμχ. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά 

79 
Μάσκα  προστασίας αναπνοής πολλαπλών 

χρήσεων 
τμχ. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο 

ευρέως διαδεδομένο στην Ελληνική 

αγορά 

 

 

 

Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι ευρέως διαδεδομένα στην ελληνική αγορά, να είναι αναγνωρίσιμα και 

δοκιμασμένα από το ευρύ καταναλωτικό κοινό και να υπάρχουν στα περισσότερα σούπερ μάρκετ και παντοπωλεία 

ή να είναι δοκιμασμένα στους φορείς. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον τα προϊόντα δεν καλύπτουν τους όρους της παρούσας να τα 

αντικαταστήσει αμέσως με υπόδειξη της Υπηρεσίας χωρίς ιδιαίτερη πληρωμή. 

Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή ακατάλληλου είδους και αποστολής του νέου είδους σε 

αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.  

Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων ειδών επήλθε η οποιαδήποτε βλάβη σε νήπιο, πολίτη ή υπάλληλο, ο 

προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης που προξένησε το ακατάλληλο προϊόν. 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας 

 

 

 

 

   ΚΟΤΖΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 

 

 

 

 

 

ΤΣΕΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 



 

 

  

  

4 .  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείμενο Προμήθειας 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά: 

την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις καθημερινές ανάγκες του Δήμου Δοξάτου, της Σχολικής 

Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπ/σης, της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης, της ΔΗΚΕΔΗΔ καθώς και του 

Νομικού Προσώπου Δήμου Δοξάτου για τα έτη 2021-2022.  

 

ΑΡΘΡΟ 2 ο 

Ισχύουσες Διατάξεις 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:  

1. Το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 

2. Του σε ισχύ Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114Α/8-6-2006), όπως αναδιατυπώθηκε με το Ν.3536/2007  

3. Το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α ́240), που  

κυρώθηκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α ́ 18)  

 

ΑΡΘΡΟ 3 ο 

Συμβατικά στοιχεία προμήθειας 

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι: 

α)  Τεχνική Έκθεση  

β)  Τεχνικές Προδιαγραφές 

γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

δ)  Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ε) Οικονομικές Προσφορές Προμηθευτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΔΟΞΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2021-

20222 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 
 

Πληροφορίες: Κοτζαγιαννίδου Μαρία 
                ΠΡΟΫΠ. : 

   

68.529,31 €(με το ΦΠΑ) 
Τηλ : 2521352411   

Fax : 2521352419                    ΑΡ. ΜΕΛ. :  51/2020 

Email: mariak@doxato.gr   

 

 



 

 

Άρθρο 4ο  

Υπογραφή Σύμβασης 

Αμέσως μετά την απόφαση , ο ανάδοχος της προμήθειας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. 

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της μελέτης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας. 

Θα έχει διάρκεια δύο (2) έτη από την υπογραφή της. 

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε 10 μέρες από την ημερομηνία της 

κοινοποίησης της ανακοίνωσης της κατακύρωσης για να υπογράψει τη σύμβαση. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  

Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.  

Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.  

Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.  

Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα είδη με τα οποία θα προμηθεύσει το Δήμο  

Δοξάτου, τη ΔΗΚΕΔΗΔ, την Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης, τη Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης 

και το Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δοξάτου, θα ανταποκρίνονται  πλήρως  προς  τους  όρους  των τεχνικών 

προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης 

ποιότητας και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται. 

Ο Δήμος Δοξάτου, η ΔΗΚΕΔΗΔ, η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης, η Σχολική Επιτροπή Β/θμιας 

Εκπ/σης και το Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δοξάτου, διατηρούν όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσουν 

όταν διαπιστωθεί ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την 

υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση του φορέα κάθε είδος που προμήθευσε, άμεσα, αφότου 

διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των 

ακατάλληλων ειδών καθαριότητας και αποστολής του νέου είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα 

βαρύνουν τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής επίσης ευθύνεται για συνέπειες βλαβερές στην υγεία των 

νηπίων, των μαθητών, των πολιτών και των υπαλλήλων για κάθε παρατηρούμενη περίπτωση κακής 

ποιότητας των ειδών που προσφέρει. Σε περίπτωση τέτοιου περιστατικού πέραν από τις τυχόν ποινικές 

ευθύνες του προμηθευτή, θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ανάλογο με τη σοβαρότητα της υπόθεσης. 

Επίσης, αναλαμβάνει τα αντίστοιχα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας των νηπίων, των 

μαθητών, των πολιτών και των υπαλλήλων που τυχόν θα υποστούν βλάβη.  

 

 

Άρθρο 5ο  

Προσφερόμενη Τιμή και Πληρωμή 

Για τα προς προμήθεια είδη η τιμή σε ευρώ που περιλαμβάνεται στην προσφορά του προμηθευτή είναι 

σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο 

σε αναθεώρηση. 

Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται τμηματικά με την παράδοση στην υπηρεσία των ποσοτήτων και  

των ειδών, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η καταβολή θα γίνει, με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών που προβλέπονται από τις διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 

ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του αναδόχου, μετά την 

αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων.  



 

 

 

Άρθρο 6ο  

Χρόνος και τρόπος παραδόσεως 

Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν τα είδη σύμφωνα με την επιθυμία του Δήμου  

Δοξάτου, της ΔΗΚΕΔΗΔ, της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης, της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας 

Εκπ/σης και το Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δοξάτου. Αναλυτικότερα για το ΝΠΔΔ και την ΔΗΚΕΔΗΔ, η 

παράδοση θα γίνεται στους παρακάτω παιδικούς σταθμούς :  

 

 

      1.Για το Νομικό Πρόσωπο 

 

2.Για την Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Δοξάτου 

 

3.Για το Δήμου Δοξάτου 

 

4.Για τις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Δοξάτου 

Στις κατά τόπους σχολικές μονάδες ανάλογα με τις ανάγκες τους και τις παραγγελίες τους. 

 

Η μεταφορά και παράδοση των ειδών θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή και με δικά του ή μισθωμένα 

από αυτόν μεταφορικά μέσα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί μεταφοράς τροφίμων.  

Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών καθαριότητας θα γίνεται ύστερα από παραγγελία των αρμόδιων 

υπαλλήλων, τηλεφωνικά ή μέσω τηλεομοιοτυπίας, το αργότερο σε δυο ημέρες από αυτή της παραγγελίας, 

στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια του Δήμου Δοξάτου, του Ν.Π. Δοξάτου και της ΔΗΚΕΔΗ, της Σχολικής 

Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης και της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης όπως αναφέρονται ανωτέρω. 

Ο Δήμος Δοξάτου, η ΔΗΚΕΔΗΔ, το Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δοξάτου, η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας 

Εκπ/ση και η Σχολική Επιτροπή Α/βάθμια Εκπ/ση δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ειδών 

Α/Α Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

1 Παιδικός Σταθμός  Δ.Κ Καλαμπακίου Πλατεία ΟΧΙ 2521051251 

2 Παιδικός Σταθμός Δ.Κ.  Αγ. 

Αθανασίου 
Β.Κωνσταντίνου 2521066413 

3 Παιδικός Σταθμός Δ. Κ. Δοξάτου Κ.Καραμανλή 2521066945 

4 Παιδικός Σταθμός  Δ.Κ Κυργιών Μ. Αλεξάνδρου  7 2521071246 

Α/Α ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

1 
Βρεφικός Σταθμός  ΔΗΚΕΔΗΔ 

Εργατικές Κατοικίες Αγ. 

Αθανασίου 
2521086295 

Α/Α ΔΗΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

1 
Δημοτικό Κατάστημα 

Κανάρη & Νεροφράκτη 

Καλαμπάκι 
25213 52411 



 

 

που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή 

που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να εφοδιάσει τον συγκεκριμένο φορέα ή υπηρεσία με την 

παραγγελθείσα ποσότητα. Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης, ύστερα από συμφωνία των 

συμβαλλομένων μερών, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης, στο 

μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη 

διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου. Η παραλαβή των ειδών γίνεται από την 

Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών. Η Επιτροπή συγκροτείται για τη συγκεκριμένη προμήθεια με απόφαση 

του ΔΣ και κατά τη διαδικασία της παραλαβής των προϊόντων καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, 

και ο προμηθευτής.  

 

Άρθρο 7ο 

Ποινικές ρήτρες - έκπτωση του αναδόχου 

Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να προμηθεύσει τα τρόφιμα ή αναλώσιμα είδη παντοπωλείου ή σε 

περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην παράδοσή τους, ο Δήμος και ο κάθε φορέας έχει το 

δικαίωμα μονομερούς διάλυσης της σύμβασης και κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου, επιβάλλοντας επ’ 

αυτού όλες τις κατά νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.  

 

 

Άρθρο 8ο  

Πλημμελής κατασκευή 

Εάν κάποιο είδος κατά το χρόνο παράδοσης είναι ακατάλληλο ή δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, δεν 

θα παραλαμβάνεται από την Επιτροπή παραλαβής και θα επιστρέφεται στον προμηθευτή για 

αντικατάσταση.  

 

Άρθρο 9ο  

Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, όπως 4% φόρος προμηθευτών, 0,10% υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του υλικού 

στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.  

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας 

 

 

 

 

   ΚΟΤΖΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 

 

 

 

 

 

ΤΣΕΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

  

 


