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Θέμα : «Διευκρινίσεις στο πλαίσιο του Διαγωνισμού,

Υλικών Καθαριότητας – Σάκων απορριμμάτων 

αριθμ. 4181/04-03-2021 εγγράφου από την εταιρεία «

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 

1. Για την ΟΜΑΔΑ 3- ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ και σ

υποχλωριώδους νατρίου, πυκνότητας 12

το συγκεκριμένο προϊόν;  

Σας διευκρινίζουμε ότι με βάση την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄68/20.03.2020) και 

σχετική εγκύκλιο, ισχύει «………

3402 εφόσον χρησιμοποιούνται 

της ΔΚ 3402, που δεν ανήκει στα προαναφερόμενα, όπως 

πατωμάτων, …., εξακολουθούν να υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 24%

Συμπερασματικά, στα είδη που υπάγονται σε ΦΠΑ 6%, 

συγκέντρωση 1-4% ενεργού χλωρίου

Αντίθετα, το συγκεκριμένο προϊόν

μεγάλης συγκέντρωσης υποχλωριώδους νατρίου

και δεν έχει στόχο την διατήρηση της καλής ατομικής καθαριότητας 

στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. 

 

 

 

     Χαϊδάρι: 04/03

     Αριθ. Πρωτ.:4181

του Διαγωνισμού, Διακήρυξη Αρ. Πρωτ. 3229/19-02

Σάκων απορριμμάτων – Ειδικών Απολυμαντικών – Μικροεργαλείων χειρός

εγγράφου από την εταιρεία «EURO CHEM» 

ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ και σχετικά με τον Φ.Π.Α. του προϊόντος α/α 5 «Διάλυμα 

υποχλωριώδους νατρίου, πυκνότητας 12-15%» . Με ποιον Φ.Π.Α (6% ή 24%) θα πρέπει να τιμολογηθεί 

Σας διευκρινίζουμε ότι με βάση την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄68/20.03.2020) και 

«………στον υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 6% υπάγονται τα 

εφόσον χρησιμοποιούνται για την ατομική υγιεινή του ανθρώπου. Κατά συνέπεια, κάθε άλλο είδος 

της ΔΚ 3402, που δεν ανήκει στα προαναφερόμενα, όπως είναι τα προϊόντα καθαρισμού επιφανειών και 

εξακολουθούν να υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 24%

που υπάγονται σε ΦΠΑ 6%, ανήκει η χλωρίνη που συναντάται σε 

4% ενεργού χλωρίου και προορίζεται για οικιακή χρήση.  

ο συγκεκριμένο προϊόν «Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου, πυκνότητας 12

υποχλωριώδους νατρίου, προορίζεται αποκλειστικά

και δεν έχει στόχο την διατήρηση της καλής ατομικής καθαριότητας συνεπώς εξακολουθεί να υπάγεται 

στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. 24%. 

Η ΑΝΑΠ/ΤΡΙΑ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

 

ΚΛΗΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 

03/2021 

4181 

02-2021 με τίτλο «Προμήθεια 

Μικροεργαλείων χειρός» κατόπιν του υπ’ 

με τον Φ.Π.Α. του προϊόντος α/α 5 «Διάλυμα 

15%» . Με ποιον Φ.Π.Α (6% ή 24%) θα πρέπει να τιμολογηθεί 

Σας διευκρινίζουμε ότι με βάση την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄68/20.03.2020) και την 

υπάγονται τα προϊόντα της ΔΚ 

. Κατά συνέπεια, κάθε άλλο είδος 

είναι τα προϊόντα καθαρισμού επιφανειών και 

εξακολουθούν να υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 24%». 

ανήκει η χλωρίνη που συναντάται σε 

«Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου, πυκνότητας 12-15%» λόγω 

αποκλειστικά για βιομηχανική χρήση 

συνεπώς εξακολουθεί να υπάγεται 
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