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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

Έχοντας υπ' όψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α. Του Ν 2286/95 "Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 

θεµάτων" (ΦΕΚ19/Α). 

β. Της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/8.3.1993 "Ενιαίος 

Κανονισµός Προµηθειών  Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" (ΦΕΚ 185/Β). 

2.Την υπ’αρ.16/2010 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

3.Την υπ’αρ. 7/2010  απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, µε την οποία 

εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισµού, για 

την προµήθεια υλικών καθαριότητας  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

∆ηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά 

για την  προµήθεια ειδών καθαριότητας συνολικού προϋπολογισµού  33.000,00€  

µαζί µε το ΦΠΑ (καθαρό ποσό 27.272,73 € πλέον ΦΠΑ 21% 5.727,27€ ) για τα 

παρακάτω είδη που περιλαµβάνονται στον παρακάτω πίνακα και σύµφωνα µε τις 

τεχνικές προδιαγραφές , οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας 

διακήρυξης: 

ΑΡΘΡΟ 1ο: 
                                                        ΥΛΙΚΑ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  2010 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
1 

Αλουµινόχαρτο 30 µέτρων 10 ΤΕΜ 

2 
Ανταλλακτικό επαγγελµατικό 
σφουγγαρίστρας ακρυλ.350 γρ 

200 ΤΕΜ 

3 Αντικολλητικό χαρτί επώνυµο 30 ΤΕΜ 

4 
Άξονας Θήκης χαρτιού τουαλέτας 
πλαστικός 

30 ΤΕΜ 



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

5 
Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων 
(υγρό έως 15 κιλά) 

500 ΚΙΛΑ 

6 Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων 2.000 ΚΙΛΑ 

7 Αποσµητικό χώρου σε σπρέι 50 ΤΕΜ 

8 Αποσταγµένο νερό έως 5 λίτρα 600 ΛΙΤΡΑ 

9 Αφαλατικό πλυντηρίου πιάτων 100 ΚΙΛΑ 

10 Βέτεξ ρολό (30Χ40) µέγεθος ρολό 15 ΤΕΜ 

11 Βουρτσάκια λεκάνης WC µε βάση 70 ΤΕΜ 

12 Γάντια εργασίας δερµατοπάνινα 10 ΤΕΜ 

13 
Γάντια µιας χρήσης χειρουργικά 
νιτριλίου (µπλε) 

100.000 ΤΕΜ 

14 Γάντια πλαστικά κουζίνας διαφ. νούµ 80 ΤΕΜ 

15 Εντοµοκτόνο σπρέυ(µύγες) 30 ΤΕΜ 

16 Εντοµοκτόνο σπρέυ(κατσαρίδες) 30 ΤΕΜ 

17 Κανάτες πλαστικές ανοιχτές 20 ΤΕΜ 

18 
Καρότσι σφουγγαρίσµατος 
επαγγελµατικό δύο κουβάδων 

10 ΤΕΜ 

19 
Κοντάρια αλουµινίου 1,60 
µετρ.σφουγγαρίστρας 

30 ΤΕΜ 

20 
Κοντάρια αλουµινίου 1,60 
µετρ.σκούπας 

60 ΤΕΜ 

21 Λαµπρυντικό πλυντηρίου πιάτων  100 ΚΙΛΑ 

22 Λεκάνη πλαστική Νο 73 10 ΤΕΜ 

23 Πηρούνια πλαστικά 2.000 ΤΕΜ 

24 Πιάτα µπωλ µιας χρήσης 1.000 ΤΕΜ 

25 Πιάτα φελιζόλ (βαθιά-µπωλ)  3.000 ΤΕΜ 

26 
Ποδιές κουζίνας πλαστικές µε στήθος 
µακράς διάρκειας 

50 ΤΕΜ 

27 
Ποτήρια κρασιού µιας χρήσης 
πλαστικά 

3.000 ΤΕΜ 

28 Ποτήρια νερού µιας χρήσης πλαστικά 3.000 ΤΕΜ 

29 Πρέσα επαγγελµ.Σφουγγαρίστρας 10 ΤΕΜ 



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

30 
Σακουλάκια αδιαφανή (γραφείου) 
50Χ50 

500 ΚΙΛΑ 

31 Σαπούνι  χειρών  1.500 ΛΙΤΡΑ 

32 Αφρολέξ µπάνιου 200 ΤΕΜ 

33 Ποδιές κουζίνας µιας χρήσης 1.000 ΤΕΜ 

34 Σακούλες σκουπ. 60Χ80 – 100Χ1,20 2.000 ΚΙΛΑ 

35 Σακούλες διαφανείς 26Χ40 20 ΚΙΛΑ 

36 Σακούλες διαφανείς 60Χ80 5 ΚΙΛΑ 

37 Σαµπουάν µαλλιών 500 ml 500 ΤΕΜ 

38 Σαπούνι πράσινο 125 gr 100 ΚΙΛΑ 

39 Σαπούνι υγρό πιάτων (έως 5 λίτρα) 600 ΛΙΤΡΑ 

40 
Σκόνη απόφραξης σιφωνίων 
(TUBOFLO) 

80 ΤΕΜ 

41 
Σκούπες µαλακή διπλή για αλουµιν. 
Κοντάρι) 

80 ΤΕΜ 

42 
Σπόγγος µε φιµπρα κουζίνας Νο 72 
(Scots brait) 

500 ΤΕΜ 

43 Σπρέυ γυαλίσµατος ανοξείδωτων 20 ΤΕΜ 

44 
Συνδετικό ανταλλακτικό 
σφουγγαρίστρας-κονταριού 

50 ΤΕΜ 

45 Σύρµα χοντρό ανοξείδωτο κουζίνας 200 ΤΕΜ 

46 Σύρµα ψιλό κουλούρα 15 ΤΕΜ 

47 
Υγρό καθαρισµού πατώµατος 
αρωµατικό επώνυµο 

3.000 ΛΙΤΡΑ 

48 Υγρό καθαρισµού τζαµιών σπρέυ 50 ΤΕΜ 

49 Υγρό µαλακτικό ρούχων 800 ΛΙΤΡΑ 

50 Υδροχλωρικό οξύ των 450 gr 50 ΤΕΜ 

51 
Φαράσι πλαστικό ανοικτό µε χερούλι 
ψηλό  

50 ΤΕΜ 

52 Χαρτί ρολό βιοµηχανικό 5 κιλών 80 ΤΕΜ 

53 
Χαρτί υγείας λευκό 100 γρ. 
ανακυκλωµ. 

15.000 ΤΕΜ 

54 Χαρτοπετσέτες λευκές 120 γρ. 7.000 ΤΕΜ 

55 Χλωρίνη Αρωµατική 4.000 ΛΙΤΡΑ 

56 Αφρός τζαµιών 50 ΤΕΜ 

 
 Οι ανωτέρω προµήθειες αφορούν τους ηλικιωµένους του ∆ηµοτικού 
Γηροκοµείου Χανίων. 
Ο αριθµός των τεµαχίων µπορεί να αυξοµειωθεί µε ανάλογη αυξοµείωση του 
προϋπολογισµού. 



ΑΡΘΡΟ  2ο 
 Ο διαγωνισµός θα γίνει στο ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων από την Επιτροπή 
Προµηθειών  στις  10η Μαίου 2010 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ. έως 10.30 
π.µ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών).  
ΑΡΘΡΟ 3ο 
∆εκτοί στο διαγωνισµό  γίνονται αναγνωρισµένοι κατασκευαστές (βιοτέχνες ή  
καταστηµατάρχες) που µπορούν να διαθέσουν τα ζητούµενα είδη µε 
αντιπροσωπευτικό δείγµα του προσφεροµένου είδους, παριστάµενοι  
αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή δια ταχυδροµικού φακέλου που θα περιέχει 
τα σχετικά δικαιολογητικά και θα αποσφραγίζεται ενώπιον της επιτροπής. 
Τα δείγµατα  δύναται να  σταλούν στο Γενικό Χηµείο του Κράτους γιά έλεγχο. 
Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού.  
«Εφόσον αρµοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις 
εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή των υποκατασκευαστών του προσφερόµενου 
προϊόντος, τα  έξοδα της προς τούτο συσταθεισοµένης τριµελούς επιτροπής 
βαρύνουν τον προσφέροντα ή του προσφέροντες κατ’ αναλογία.. 
Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται µε βάση τις 
ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων µετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του ∆ηµοσίου 
και στρατιωτικών, διενεργείται εντός πέντε (5) ηµερών από της ενηµερώσεως του 
υπόχρεου. Σε περίπτωση µη καταβολής των εξόδων εντός της ανωτέρω προθεσµίας 
η προσφορά του υπόχρεου δε λαµβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται». 
ΑΡΘΡΟ 4ο 
Γίνονται δεκτές και προσφορές που έχουν κατατεθεί στο Ταχυδροµείο µε την 
προϋπόθεση ότι θα έχουν φθάσει στην Υπηρεσία µας µέχρι την προηγούµενη 
εργάσιµη  ηµέρα του διαγωνισµού. Οι ταχυδροµικές προσφορές παραδίδονται στην 
γραµµατεία της Εκτελεστικής Επιτροπής µε απόδειξη µέχρι και την προηγούµενη του 
διαγωνισµού. Τα δείγµατα των προσφορών που θα έρθουν στην υπηρεσία 
Ταχυδροµικά, θα παραδοθούν στην Επιτροπή από τον Προµηθευτή ή από 
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο από αυτόν, αυτοπροσώπως. 
Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές. 
ΑΡΘΡΟ 5ο 
 Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού κριθούν 
ασύµφορα για το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων , ο διαγωνισµός µπορεί  να µαταιωθεί 
ή να επαναληφθεί µε έγγραφες προσφορές µετά από νεότερη πρόσκληση, αφού 
κοινοποιηθεί η ∆ιακήρυξη ιδιαίτερα σε αυτούς που συµµετείχαν στον προηγούµενο 
διαγωνισµό. 
ΑΡΘΡΟ 6ο 
Χαρακτηρισµός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εµπιστευτικών. 
«Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 
εµπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους 
θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ 
αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη 
περίπτωση θα δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 
συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά 
µόνο στην προστασία του απόρρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της 
επιχείρησης του ενδιαφεροµένου». 
ΑΡΘΡΟ 7ο 
1. ∆εκτοί στο διαγωνισµό  είναι όλοι οι αναγνωρισµένοι προµηθευτές των ειδών 
αυτών: 
      α) Έλληνες και αλλοδαποί κατασκευαστές και προµηθευτές  
      β) Ηµεδαπά και αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα 
      γ) Οι συνεταιρισµοί . 
      δ) Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
2. Όσοι συµµετέχουν οφείλουν να αποδείξουν µε στοιχεία : 
     α) Την φερεγγυότητα τους 



     β) Την επαγγελµατική τους αξιοπιστία 
     γ) Την χρηµατοπιστωτική και οικονοµική τους κατάσταση 
     δ) Τις τεχνικές τους δυνατότητες.    
 
 ΑΡΘΡΟ 8ο 
   Εγγύηση συµµετοχής στις δηµοπρασίες ορίζεται το 5% του προϋπολογισµού  
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ ανεξαρτήτως αν ο συµµετέχων θα δώσει 
προσφορά για όλα τα είδη , και βεβαιώνεται µε την προσκόµιση ισόποσου 
γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισµένης Τράπεζας. 
Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραµµένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική  
Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών , η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων 
των µελών της ένωσης και περιλαµβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των µελών. 
Προσφορά που δε συνοδεύεται από αυτή την εγγυητική, είναι απαράδεκτη. 
Η εγγύηση επιστρέφεται σε αυτούς που αποκλείστηκαν από το διαγωνισµό αµέσως 
µετά τη λήξη του διαγωνισµού. Η εγγύηση συµµετοχής του/των µειοδότη/των στους 
οποίους θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός θα αντικατασταθεί πριν την υπογραφή του 
συµφωνητικού µε άλλη καλής εκτέλεσης, ποσοστού 10% της αξίας των ειδών 
που του κατακυρώθηκαν. 
   Ο/Οι  µειοδότης/τες  υποχρεούνται εντός 10 ηµερών από της κατακυρώσεως να 
προσέλθουν  για την υπογραφή του συµφωνητικού. 
   ΑΡΘΡΟ 9ο 
Τρόπος σύνταξης και επίδοσης προσφοράς. 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα , σε δύο (2) αντίγραφα. Θα 
παραδοθούν στην αρµόδια Επιτροπή Προµηθειών µέσα σε καλά σφραγισµένο 
φάκελο που θα γράφει απ' έξω : 
Α) Την λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα  
Β) Τον τίτλο της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό δηλ. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
 Γ) Τον αριθµό  της διακήρυξης  και την επωνυµία του διαγωνισµού 
∆)Την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού  
Ε) Τα στοιχεία του αποστολέα  
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δε γίνονται δεκτές. 
Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά 
στοιχεία και ειδικότερα : 

- όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούνται στο άρθρο 10 της 
παρούσης διακήρυξης , µε την σειρά που αυτά αναφέρονται και κατάλληλα 
δεµένα , ώστε να µην υπάρχει πρόβληµα απώλειας τους. 

- Καλά σφραγισµένο υποφάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» όπου 
έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα όλα τα 
προηγούµενα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο. 
Μέσα στον φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου σε 
ευρώ . Στις τιµές αυτές περιλαµβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε 
άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τρόπο που 
προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη , εκτός του ΦΠΑ . Προσφορά που 
δίνει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος όταν ανοιχτεί θα 
απορρίπτεται  ως απαράδεκτη. Οι προσφορές θα συµπληρωθούν στο ειδικό 
έντυπο στο τέλος του παρόντος. 

 
   Οι προσφορές πρέπει : 
α)Να µην έχουν ξυσίµατα, σβησίµατα, υποσηµειώσεις ή υστερόγραφο, µεσόστιχα , 
παρεµβολές κενά, συγκοπές και συντµήσεις που µπορούν να θέσουν σε αµφιβολία 
όρους τιµές ή την ταυτότητα των προµηθευτών. 



β) Να αναγράφουν τα  προσφερόµενα ποσοστά καθαρά, ολογράφως και αριθµητικά. 
γ) Να αναγράφουν την ακριβή διεύθυνση του καταστήµατος και της κατοικίας του 
προµηθευτή, το τηλέφωνο και τα στοιχεία ταυτότητας του. 
δ) Να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νοµίµους 
εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προµηθευτών υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από όλα τα µέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε 
συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
ε) Να είναι σαφείς και πλήρεις. 
στ) Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο ή για µέρος των ζητούµενων ειδών  
Να συνοδεύονται από δείγµα του προσφεροµένου είδους. Όλα τα δείγµατα θα 
συνοδεύονται µε ∆ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ προς το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων και 
την ένδειξη “για συµµετοχή στο διαγωνισµό της …”  επί ποινή αποκλεισµού σε 
αντίθετη περίπτωση. 
ΑΡΘΡΟ 10ο 
 Απαιτούµενα δικαιολογητικά. επί ποινή αποκλεισµού εις διπλούν:  
  Κάθε φάκελος θα περιλαµβάνει: 
 1)  Κυρίως Φάκελος 
Α  Οι έλληνες πολίτες: 

  α. Πίνακα  µε τα περιεχόµενα  δικαιολογητικά. 
  β.Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης, η οποία ν’ αναφέρει 
επί λέξη: “λάβαµε γνώση των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης, τους 
οποίους αποδεχόµαστε πλήρως, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους 
∆ιαγωνισµούς των ΟΤΑ” , περί διάρκειας ισχύς προσφοράς 30 ηµερών και ότι η 
προσφερόµενη τιµή ισχύει µέχρι την ολοκλήρωση της προµήθειας. 
 γ. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 8 της 

παρούσας διακήρυξης. 

δ. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, 

από το οποίο να  προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε 

την άσκηση της επαγγελµατικής τους  δραστηριότητας.(εκτός των Νοµικών 

Προσώπων) 

ε. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι 

δεν τελούν υπό  πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 

κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη 

διαδικασία. 

στ. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήµεροι ως προς 

τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κατά  την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού.To πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά όλους τους 

απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του 

συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισµένοι σε 

διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους 

ασφαλισµένους στο ΙΚΑ. Σε κάθε περίπτωση ο οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης 



στον οποίο είναι ασφαλισµένος κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση του 

συµµετέχοντος συµπεριλαµβανοµένων και των εργοδοτών και των διοικούντων την 

ΕΠΕ & ΑΕ θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και θεωρηµένη 

κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εµφαίνεται ο ασφαλιστικός 

οργανισµός που είναι ασφαλισµένος ο κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση ή 

τυχόν ισοδύναµα έγγραφα κάθε επιχείρησης , ανάλογα µε την χώρα στην οποία 

έχει έδρα της. Σε περίπτωση που η  κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν 

θεωρείται από αρµόδια αρχή τότε ο συµµετέχων πρέπει να υποβάλλει µαζί µε την 

κατάσταση προσωπικού και την ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής ή συµβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας που έχει 

την έδρα της η επιχείρηση, µε την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόµενο της 

κατάστασης προσωπικού . Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση µπορεί 

να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται µαζί 

µε τα πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής. 

  ζ. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των 

παραγράφων (ε) & (στ) του παρόντος εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία 

της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι.  

  η. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η 

εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους , που να έχει  εκδοθεί το πολύ 

έξη (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

  θ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται: 

 - ότι δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης, 

 - ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του δηµοσίου 

ή των ΟΤΑ. 

ι. βεβαίωση µη οφειλής προς το ∆ηµοτικό Ταµείο 

Β. Οι αλλοδαποί: 

α. Πίνακα  µε τα περιεχόµενα  δικαιολογητικά. 
β.Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης, η οποία ν’ 

αναφέρει επί λέξη: “λάβαµε γνώση των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης, 
τους οποίους αποδεχόµαστε πλήρως, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους 
∆ιαγωνισµούς των ΟΤΑ” , περί διάρκειας ισχύς προσφοράς 30 ηµερών και ότι η 
προσφερόµενη τιµή ισχύει µέχρι την ολοκλήρωση της προµήθειας. 

γ. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 8 της 

παρούσας διακήρυξης. 

δ. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής 

ή δικαστικής αρχής  της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης τουλάχιστον του 

τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να  προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί 

για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους  δραστηριότητας. 



ε. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο προκύπτει  ότι : δεν τελούν υπό 

 πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή 

άλλη ανάλογη  κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση ή έκδοσης απόφασης  αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 

διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη  ανάλογη διαδικασία. 

στ. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι 

ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές  κοινωνικής ασφάλισης και 

ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. Οι 

διατάξεις του εδαφίου (στ) που αφορούν τους έλληνες πολίτες , ισχύουν και στην 

περίπτωση αυτή. 

ζ. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, περί 

εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους 

επαγγελµατικούς καταλόγους. 

η. βεβαίωση µη οφειλής προς το ∆ηµοτικό Ταµείο 

Όλα τα πιστοποιητικά θα είναι κατάλληλα θεωρηµένα από την αρµόδια Ελληνική 

Προξενική Αρχή. 

Γ. Τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά): 

-Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (Α) και (Β) εκτός του 

αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου. 

Στην περίπτωση αυτή υποχρέωση προσκόµισης πιστοποιητικού ποινικού 

µητρώου έχει ο νόµιµος  εκπρόσωπος της συµµετέχουσας εταιρίας. 

-Ακριβές αντίγραφο καταστατικού ( νόµιµα θεωρηµένο) 

∆. Οι συνεταιρισµοί: 

α. Πίνακα  µε τα περιεχόµενα  δικαιολογητικά. 
β.Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης, η οποία ν’ 

αναφέρει επί λέξη: “λάβαµε γνώση των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης, 
τους οποίους αποδεχόµαστε πλήρως, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους 
∆ιαγωνισµούς των ΟΤΑ” , περί διάρκειας ισχύς προσφοράς 30 ηµερών και ότι η 
προσφερόµενη τιµή ισχύει µέχρι την ολοκλήρωση της προµήθειας. 

γ. Εγγύηση συµµετοχής σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παραπάνω. 

δ. Τα δικαιολογητικά µε στοιχεία (ε) , (στ)& (ι) της ανωτέρω περίπτωσης (Α). 

ε. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.  

Ε. Οι ενώσεις προµηθευτών (κοινή προσφορά): 

α)Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που 

συµµετέχει στην ένωση. 

        β) Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προµηθευτών που 

αποτελούνται από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς 

αστικούς συνεταιρισµούς , στους οποίους µετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή 



εξωτερικού. Το ποσοστό των ΜΜΕ ή των παραγωγικών αστικών συνεταιρισµών στις 

εργασίες που θα εκτελεστούν , πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 50%. Το 

πιστοποιητικό αυτό µπορεί να προσκοµισθεί µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την 

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

γ) Οι ΜΜΕ εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους 

υποβάλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό , που εκδίδεται ή θεωρείται 

από τον ΕΟΜΜΕΧ ,από το οποίο να  προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια 

που καθορίζονται  για την χρηµατοδότηση τους από τις πράξεις που κάθε φορά 

εκδίδει ο ∆ιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος . 

δ) Αντίγραφο συµφωνητικού τους  θεωρηµένο από αρµόδια ∆ΟΥ. 

ΣΤ. Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών , οι συµµετέχοντες 

οφείλουν να προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού από τον διαγωνισµό τα ακόλουθα 

: 

α) υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει την χώρα προέλευσης και κατασκευής 

των υλικών που προσφέρουν. Επίσης πρέπει να δηλωθεί το εργοστάσιο στο οποίο 

θα κατασκευαστούν τα προσφερόµενα υλικά καθώς και ο τόπος εγκατάστασης του 

. Τα προαναφερόµενα δεν εφαρµόζονται για προϊόντα προέλευσης από χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ενωσης. 

β) υπεύθυνη δήλωση για το εργοστάσιο , που θα κατασκευάσει όλο η µερικώς τα 

προσφερόµενα υλικα καθώς και τον τόπο εγκατάστασης  του . Εφόσον για την 

παραγωγή του τελικού προϊόντος µεσολαβούν διάφορες φάσεις µηχανοποίησης θα 

πρέπει να δηλώνεται το κατά περίπτωση εργοστάσιο , ο τόπος εγκατάστασης του 

καθώς και το ποσοστό συµµετοχής  του στην διαµόρφωση της τελικής τιµής του 

προιόντος. 

γ)  υπεύθυνη δήλωση µε την οποία να βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση του 

συµµετέχοντος νοµικού προσώπου δεν λειτουργεί υπο καθεστώς νοµικών 

περιορισµών. 

δ) ∆ήλωση διαγωνιζόµενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του από 

διαγωνισµούς δηµοσίου και των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης. 

ε) ∆ήλωση διαγωνιζόµενου µε την οποία να βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποπέσει σε 

σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας , 

για την συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών 

υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες δηµοσίου τοµέα,  

καθώς και εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωµα ψευδούς δήλωσης ή 

και ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το 

∆ηµοτικό Γηροκοµείο. 



στ) ∆ήλωση διαγωνιζόµενου για την εξυπηρέτηση µετά την πώληση και τεχνική 

βοήθεια εκ µέρους του προµηθευτή. 

Εάν οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπο τους, 

υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη 

εξουσιοδότηση, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούµενου 

από οποιαδήποτε αρµόδια αρχή. 

Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες από (1) µία 

εταιρίες ή ενώσεις προµηθευτών ούτε να συµµετέχει χωριστά για τον εαυτό του και 

να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο , εταιρία, συνεταιρισµό ή και ενώσεις 

προµηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός εάν 

αποσύρει ο ενδιαφερόµενος όλες τις προσφορές εκτός από µία, µε την οποία θα 

συµµετάσχει στο διαγωνισµό. Επίσης δεν µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό για 

λογαριασµό του υπάλληλος εταιρίας που συµµετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύµβουλος 

αµειβόµενος από αυτή µε µισθό ή και µε άλλο τρόπο αµοιβής. 

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν 

καλύπτουν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από 

ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

ή συµβολαιογράφου. Αν στη χώρα του προµηθευτή δεν προβλέπεται από το νόµο η 

ένορκη δήλωση, µπορεί αντί αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα 

βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 

‘Οσα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε φωτοτυπία θα πρέπει να είναι νόµιµα 
θεωρηµένα ως γνήσια φωτοαντίγραφα. 
2) Σε  µικρότερο φάκελο οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών που προσφέρονται και 
η εξυπηρέτηση µετά την πώληση 
3) Σε  µικρότερο (κλειστό, καλά σφραγισµένο) φάκελο την οικονοµική προσφορά 
συµπληρωµένη στο ειδικό έντυπο που υπάρχει στο τέλος του παρόντος (σε δύο 
αντίγραφα). Απ' έξω ο φάκελος θα γράφει τα ίδια στοιχεία µε εκείνα του φακέλου των 
δικαιολογητικών. 
Άρθρο 11ο 

Τιµές προσφορών 

1. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν: 

 την τιµή των προσφεροµένων ειδών µε το  ΦΠΑ 

2. Στην   προσφορά η τιµή του υλικού δίδεται ανά µονάδα. 

3. Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε ευρώ. Προσφορά σε άλλα νοµίσµατα ή ρήτρα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

4. Προσφορά που δεν προκύπτει µε σαφήνεια η τιµή µονάδος 

ή δεν δίδεται ενιαία ή κατά είδος τιµή , απορρίπτεται ως 



απαράδεκτη µε απόφαση της Εκτελεστικής  Επιτροπής , 

ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 

5, Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

6. Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι 

υπερβολικά χαµηλές , οι προσφορές θα εξετάζονται 

λεπτοµερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για 

το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να  

παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε 

τον οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις 

τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές 

συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων στις οποίες επαληθεύει 

πριν την απόρριψη της προσφοράς  

Αρθρο 12ο 

Ισχύς Προσφορών 
1. Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή ανεξάρτητα 
από οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιµίας του ευρώ προς τα ξένα νοµίσµατα , για 
χρονικό διάστηµα 30 ηµερών και η προσφερόµενη τιµή ισχύει µέχρι την ολοκλήρωση 
της προµήθειας 
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των 30 ηµερών απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση 
προς τους διαγωνιζόµενους να παρατείνει πριν την λήξη της , την προθεσµία κατά 
ανώτατο όριο τριών µηνών, χωρίς οι διαγωνιζόµενοι να έχουν δικαίωµα για 
αντιρρήσεις. Μετά την λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος 
της προσφοράς , µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού , εκτός εάν 
συµφωνεί και ο µειοδότης για τη συνέχιση του διαγωνισµού. 
Άρθρο 13ο  
Προέλευση των προσφεροµένων υλικών 

1. Όσοι συµµετάσχουν στο διαγωνισµό υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές 

τους τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν, εκτός αν 

πρόκειται  για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης. 

Άρθρο 14ο  

1. Η βαθµολόγηση των  προσφορών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή του 
∆ηµοτικού Γηροκοµείου Χανίων 

2. Η βαθµολόγηση αυτή γίνεται σύµφωνα µε τις  τεχνικές προδιαγραφές βάσει και 
όλων των στοιχείων που έχουν συνυποβληθεί µε την προσφορά και που µπορούν 
να οδηγήσουν αιτιολογηµένα σε σχηµατισµό σαφούς εικόνας από την επιτροπή 
αξιολόγησης. 

3. Θα βαθµολογηθούν συνολικά τρεις ενότητες ιδιοτήτων και τεχνικών 
χαρακτηριστικών των προσφερόµενων ειδών. 

• Α’ Ενότητα : Τεχνική ποιότητα, αξία και αποδοτικότητα 
Ποσοστό βαρύτητας 50% της τεχνικής αξιολόγησης. Για την βαθµολόγηση αυτής 

της ενότητας θα ληφθούν υπόψη: Στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών  και ποιότητας 
όπου περιλαµβάνονται η ποιότητά τους µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης, τα λειτουργικά  και αισθητικά χαρακτηριστικά των ειδών.  



• Β Ενότητα: Τεχνική αξιοπιστία και υποστήριξη . 
Ποσοστό βαρύτητας 30% της τεχνικής αξιολόγησης. Για την βαθµολόγηση της 

ενότητας θα ληφθούν υπόψη ο χρόνος παράδοσης, στοιχεία τεχνικής υποστήριξης, 
εξυπηρέτησης (Service) και εναλλακτικών προτάσεων, όπου περιλαµβάνονται η 
εξυπηρέτηση (service) µετά την πώληση και η “τεχνική” βοήθεια εκ µέρους του 
προµηθευτή. 

Στοιχεία της προσφέρουσας εµπορικής εταιρείας που έχουν σχέση µε την  ποιότητα 
των ειδών και της “φήµης” των προσφεροµένων ειδών. 

• Γ Ενότητα: Στοιχεία µεταφοράς, τεχνολογίας και τεχνογνωσίας 
Ποσοστό βαρύτητας 20% του απόλυτου βαθµού της ενότητας. Για την 

βαθµολόγηση αυτής της ενότητας θα ληφθεί υπόψη το υλικό (είδος) που θα δοθεί 
στους  ηλικιωµένους. 
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Τρόπος βαθµολόγησης 

1. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου για την 
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου. 

2. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρµοδίου για την αξιολόγηση 
των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους 
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες, µετά από γνωµοδότηση του οργάνου αυτού. 
Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις 
κρίνονται ως επουσιώδεις.  

3. Για κάθε προσφορά υπό την προϋπόθεση ότι αυτή θα κριθεί αποδεκτή 
βαθµολογούνται τα επί µέρους στοιχεία των οµάδων. Η συνολική βαθµολογία 
κάθε οµάδας καθορίζεται σε 50 βαθµούς για την περίπτωση που καλύπτονται 
ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης µετά των τεχνικών προδιαγραφών και 
συγγραφής υποχρεώσεων. 

4. Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις. 
« Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται 
πολιτική τιµών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή εµπορίας του προϊόντος 
(τιµή Dumping) ή ότι το προσφερόµενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής 
επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων 
µέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας 
Η βαθµολογία αυτή θα αυξάνεται µέχρι 60 βαθµούς στην περίπτωση που 
υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η παραπάνω βαθµολογία θα 
µειώνεται µέχρι 40 βαθµούς στην περίπτωση που δεν καλύπτονται πλήρως οι 
απαιτήσεις της διακήρυξης. Η συνολική βαθµολογία κάθε οµάδας σταθµίζεται 
από το συντελεστή βαρύτητας της οµάδας. 
Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µεγαλύτερο λόγο 
αθροίσµατος των σταθµισµένων βαθµολογιών προς την τιµή της προσφοράς.  
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 20 του ΕΚΠΟΤΑ 
(αρ.πρ.υπ.απ.11389/93) 

5. Ανακήρυξη µειοδότη/των 
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την αρµόδια επιτροπή ο φάκελοι µε 
τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών επαναφέρονται για όσες προσφορές 



κρίθηκαν αποδεκτές, στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού για τον έλεγχο και 
την αποσφράγισή τους κατά την ηµεροµηνία και ώρα που έχει οριστεί σε σχετική 
πρόσκληση η οποία έχει κοινοποιηθεί στους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό. 
Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές από την επιτροπή αξιολόγησης δεν 
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. 
Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών γίνεται δηµόσια. 
Η Ε.∆.∆. αφού αποσφραγίσει και µονογράψει κατά φύλλο τις οικονοµικές 
προσφορές προβαίνει στην καταχώριση αυτών σε πρακτικό το οποίο και 
υπογράφει. 
Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Κατόπιν των παραπάνω, το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού όργανο, υποβάλλει σχετική γνωµοδότηση µε τις προτάσεις του 
προς τη ∆ηµαρχιακή επιτροπή (σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ε.Κ.Π.  Ο.Τ.Α.) η 
οποία και αποφασίζει για την κατακύρωση της προµήθειας µε απόφασή της η 
οποία στη συνέχεια υποβάλλεται στην ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης, 
για έλεγχο νοµιµότητας. 
Η απόφαση για την κατακύρωση της δηµοπρασίας είναι δυνατόν να ληφθεί και 
µετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύµβαση να καταρτισθεί έγκυρα 
εάν συµφωνεί και ο µειοδότης. 

ΑΡΘΡΟ 15ο 
Το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων δεν δεσµεύεται να επιλέξει την εκάστοτε φθηνότερη 
οικονοµική προσφορά. 
Οποιαδήποτε παράδοση  πριν από την υπογραφή της σύµβασης δεν αναγνωρίζεται 
και δεν θα εκκαθαριστεί. 
Επίσης ιδιαίτερα θα εκτιµηθούν και οι τυχόν πρόσθετες παροχές επί των 
προσφεροµένων ειδών. 
ΑΡΘΡΟ 16ο 
Οι προσφορές δεν είναι υποχρεωτικό να αφορούν, την προµήθεια ΟΛΩΝ των ειδών. 
Μπορεί να υποβληθεί προσφορά και για ένα ή µέρος των ειδών . 
Στην προσφορά θα αναφέρεται τιµή συγκεκριµένη (ολογράφως & αριθµητικώς ) σε 
ακέραιες µονάδες, για όλα τα δείγµατα . 
Η χορήγηση αρχίζει από την υπογραφή της συµβάσεως και για ένα έτος χωρίς 
να απαιτείται γι’ αυτό συναίνεση του αναδειχθεισοµένου  προµηθευτή και χωρίς να 
µπορεί να προβάλλει αξίωση για καταβολή υπεραξίας  έναντι του ∆ηµοτικού 
Γηροκοµείου Χανίων. 
Η παράδοση θα γίνεται σε µηνιαία βάση µετά από σχετική παραγγελία του ιδρύµατος 
.    
Οι ενστάσεις κατά του διαγωνισµού υποβάλλονται ως ακολούθως  ενώ οι 
Προµηθευτές δεν µπορούν  να προβάλλουν  καµιά αξίωση. 
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος 
από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. Η ένσταση εξετάζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή και η σχετική 
απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες  ηµέρες πριν από την διενέργεια 
του διαγωνισµού. 
β) Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής 
προµηθευτή σ’ αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή 
αποκλείσθηκε απ’ αυτόν σε οποιαδήποτε στάδιο της διαδικασίας  κατά την διάρκεια 
του διαγωνισµού µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ηµεροµηνία 
διενέργειάς του . 
Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή σε διαγωνισµό κοινοποιείται 
υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο σ’ αυτόν  κατά του οποίου στρέφεται. 
ΑΡΘΡΟ 17ο 
∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ. 



Για  τα είδη που υπόκεινται σε χηµική εξέταση ισχύουν όσα ορίζουν οι σχετικές 
εγκύκλιοι του Γενικού Χηµείου του Κράτους. 
Για τον  καθορισµό της ποιότητος των ειδών τα οποία υπόκεινται σε χηµική εξέταση 
θα αποστέλλονται δείγµατα από την επιτροπή παραλαβής του Ιδρύµατος, στη ∆/νση 
Χηµικών Υπηρεσιών Χανίων σύµφωνα µε τις διατάξεις που υπάρχουν. 
Σε περίπτωση που δηµιουργείται αµφιβολία στην επιτροπή παραλαβής όσον αφορά 
την ποιότητα , προέλευση , κατηγορία και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισµα του προς 
προµήθεια είδους πρέπει να λαµβάνεται δείγµα το οποίο θα αποστέλλεται  στην 
∆/νση Χηµικών Υπηρεσιών για τον καθορισµό της ποιότητος ή προελεύσεως κλπ του 
είδους. 
Τα δείγµατα θα λαµβάνονται επί παρουσία του χορηγητή ή του αντιπροσώπου του 
και  θα βαρύνουν το χορηγητή. 
Η δειγµατοληψία θα ενεργείται κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής και θα 
αναγράφεται τούτο στο πρωτόκολλο παραλαβής. 
Ο προµηθευτής έχει το δικαίωµα να ζητά από την επιτροπή παραλαβής την ενέργεια 
δειγµατοληψίας και την αποστολή του δείγµατος στην ∆/νση Χηµικών Υπηρεσιών 
Χανίων για γνωµάτευση σχετικά µε την ποιότητα, κατηγορία, προέλευση ή άλλο 
διακριτικό γνώρισµα του είδους προς προµήθεια. 
Ο προµηθευτής δύναται να ζητήσει επίσης από την παράσταση ιδίου Χηµικού στις 
κατ’ έφεση χηµικές  εξετάσεις. Στην περίπτωση αυτή η πιθανώς µη σύµφωνος  
γνωµάτευση της  ∆/νσεως Χηµικών  Υπηρεσιών  Χανίων µε τις απόψεις του 
Προµηθευτή θα αποτελεί ιδιαίτερη επιβαρυντική αιτία  στην επιµέτρηση της 
επιβαλλόµενης ποινής κατά του Προµηθευτή για την αιτία αυτή. 
 
ΑΡΘΡΟ 18ο  
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ  ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Τα υπό προµήθεια είδη θα µεταφέρονται και θα παραδίδονται στο ∆ηµοτικό 
Γηροκοµείο Χανίων µέχρι τις αποθήκες του µε δαπάνη και µε µεταφορικά µέσα του 
προµηθευτή ή θα παραδίδονται στο κατάστηµα του Προµηθευτή, σε 
εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Χανίων σύµφωνα µε τις 
µηνιαίες παραγγελίες του ιδρύµατος. 
Τα δείγµατα των ειδών που δεν κατακυρώθηκαν και τα οποία δεν έχουν 
παραληφθεί ένα µήνα µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατακύρωσης του 
Αποτελέσµατος θα διατεθούν από το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο  Χανίων σε Ιδρύµατα 
Κοινωνικής Πρόνοιας χωρίς ο Προµηθευτής να έχει καµία αξίωση κατά αυτού. 
Ο Προµηθευτής υποχρεούται να τηρεί τριπλότυπη σειρά ∆ελτίων Αποστολής 
θεωρηµένα σύµφωνα µε τον ΚΒΣ. Το ένα αντίγραφο θα συνοδεύει τα 
εµπορεύµατα και το δεύτερο αντίγραφο θα συνοδεύει του Τιµολόγιο Πώλησης 
κατά την παράδοση του στην αρµόδια υπηρεσία. Θα παραδίδονται συνηµµένα 
στο τιµολόγιο και οι εντολές της Υπηρεσίας. 
 ΑΡΘΡΟ 19ο  
ΠΛΗΡΩΜΗ  ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Η πληρωµή του Προµηθευτή θα γίνεται από το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων   βάσει 
των κατωτέρω δικαιολογητικών: 
 α)Πρωτοκόλλου παραλαβής , των ειδών το οποίο θα εκδίδεται σε κάθε 
παραλαβή υπό του παραλαβόντος τα είδη, ΝΠ∆∆, νοµότυπος συνταγµένου και 
υπογραµµένου από τον χορηγητή ή το νοµίµως εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του. 
 β)Τιµολογίου του Προµηθευτή 
 Ο Προµηθευτής κατά την πληρωµή του τιµήµατος υπόκειται στις κατά 
περίπτωση νόµιµες κρατήσεις. 
 Η δαπάνη θα βαρύνει τον αντίστοιχο προϋπολογισµό ∆ηµοτικού Γηροκοµείου 
Χανίων. 

 γ) Το τιµολόγιο θα εξοφλείται εντός εξήντα ηµερών από την ενταλµατοποίηση 
του. Σε περίπτωση καθυστέρησης πέρα του µήνα θα επιβαρύνεται το ∆ηµοτικό 
Γηροκοµείο  τους νόµιµους τόκους . 



  ΑΡΘΡΟ 20ο  
ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
Σε περίπτωση  που ο Προµηθευτής προσκοµίσει καθυστερηµένα τα υπό προµήθεια 
είδη στο ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων , ή παραλείψει τη προµήθεια για οποιοδήποτε 
λόγο, το ίδρυµα µπορεί να προµηθευτεί σε βάρος του προµηθευτού το µη εγκαίρως 
προσκοµισθέν ή το µη παραδοθέν είδος από την ελεύθερη αγορά. Σ’ αυτή την 
περίπτωση  η διαφορά τιµής µεταξύ της συµβατικής και της τιµής που καταβλήθηκε 
πραγµατικά από το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων  συνεπεία του ότι το είδος 
αγοράστηκε από ελεύθερο εµπόριο , όπως και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που 
έγινε από την αιτία αυτή θα βαρύνει τον χορηγητή. 
  Για κάθε παράβαση γενικώς από τον Προµηθευτή των όρων της παρούσης 
διακήρυξης  όπως ακριβώς καθορίζονται σ’αυτήν και υπαγορεύονται από τα 
συναλλακτικά ήθη και τις αρχές της καλής Πίστεως η Επιτροπή Προµηθειών δύναται 
να προτείνει κατά του Προµηθευτή όλες τις κυρώσεις, µερικώς ή αθροιστικώς κατά 
την κρίση της προβλέπονται από το Νόµο και τις αποφάσεις που ισχύουν κατά το 
χρόνο της εκδικάσεως της παραβάσεως  ακόµη δε και το πρόστιµο αφού σταθµίσει 
όλα τα πραγµατικά γεγονότα της καθ’ υποτροπή  παραβάσεως που έγινε  από το 
προµηθευτή και την εν γένει συµβατική συµπεριφορά του. 
 Η Επιτροπή Προµηθειών δύναται να προτείνει την κήρυξη του Προµηθευτή 
εκπτώτου. 
 Οι διαγραφόµενες κατά του Προµηθευτή κυρώσεις είναι  άσχετες προς την εναντίον 
του άσκηση ποινικής δίωξης , εφ’ όσον η παράβαση συνιστά συγχρόνως και 
αξιόποινο αδίκηµα καθώς και προς κάθε άλλη αξίωση, του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου 
κατά του Προµηθευτού , η οποία  προέκυψε για οποιοδήποτε λόγο. 
Τα πρόστιµα και οι καταλογισµοί, οι οποίοι θα επιβληθούν µετά πρόταση της 
Επιτροπής Προµηθειών κατά του Προµηθευτού για κάθε ζηµιά η οποία θα 
προξενηθεί από αυτόν στο ∆ήµο και κάθε απαίτηση τούτων κατά του χορηγητού θα 
κρατείται από τα ποσά που του οφείλονται ή από την κατατεθειµένη εγγύηση του 
προµηθευτού καλής εκτελέσεως των όρων της συµβάσεως και θα βεβαιούνται σαν 
δηµόσιο έσοδο σύµφωνα µε τις διατάξεις περί εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων στο 
∆ηµοτικό Ταµείο. 
 Το εκλεκτικό δικαίωµα γι’ αυτό ανήκει αποκλειστικά στο ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων . Σε περίπτωση 
επιβολής προστίµου καταπτώσεως  εγγυητικής καλής εκτελέσεως τα ποσά αυτά υπόκεινται σε πάγιο 
τέλος χαρτοσήµου . 

ΑΡΘΡΟ 21ο.  
Το πρακτικό της δηµοπρασίας  κατακυρώνεται από την Εκτελεστική  Επιτροπή. 
Το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων έχει δικαίωµα εντός ενός έτους να προβεί σε αγορά  
για ποσότητα µεγαλύτερη ή µικρότερη της προσφερόµενης σε ποσοστό µέχρι  50%  . 
ΑΡΘΡΟ 22ο  
Τον µειοδότη βαρύνουν τα έξοδα µεταφοράς και παράδοσης σύµφωνα µε το άρθρο 
18  και όλες οι νόµιµες κρατήσεις. 
ΑΡΘΡΟ 23ο 
Το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο  Χανίων διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει τον παρόντα 
διαγωνισµό οποτεδήποτε κρίνει αναγκαίο σε κάθε στάδιο αζηµίως δι’αυτό 
ΑΡΘΡΟ 24ο 
Η παρούσα θα δηµοσιευθεί σε περίληψη κατά τα νόµιµα. 
ΑΡΘΡΟ 25ο  
Πληροφορίες. 
Την παρούσα θα παραλαµβάνουν οι ενδιαφερόµενοι από το Γρ. ∆ιαχείρισης του 
∆ηµοτικού Γηροκοµείου Χανίων  τηλ 28210-23363  κ. Καλογεράκη Μαρία . 
                                                                                   Χανιά    23/3 /2010 
                                                                                          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 
                                                                                                      Γεώργιος ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ 



                                                                                                                     Αντιδήµαρχος Χανίων                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ                                    
Αρ.αποφ. Ε..Ε  7/2010 
Πληρ. Καλογεράκη Μαρία 
Μελιδονίου 27 Χανιά Κρήτης 73100 
Τηλ. 28210-23363 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  2010 

ΥΛΙΚΑ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  2010 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

 
1 

Αλουµινόχαρτο 30 µέτρων 10 ΤΕΜ 
  

2 
Ανταλλακτικό επαγγελµατικό 
σφουγγαρίστρας ακρυλ.350 γρ 

200 ΤΕΜ 
  

3 Αντικολλητικό χαρτί επώνυµο 30 ΤΕΜ 
  

4 
Άξονας Θήκης χαρτιού τουαλέτας 
πλαστικός 

30 ΤΕΜ 
  

5 
Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων 
(υγρό έως 15 κιλά) 

500 ΚΙΛΑ 
  

6 Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων 2.000 ΚΙΛΑ 
  

7 Αποσµητικό χώρου σε σπρέι 50 ΤΕΜ 
  

8 Αποσταγµένο νερό έως 5 λίτρα 600 ΛΙΤΡΑ 
  

9 Αφαλατικό πλυντηρίου πιάτων 100 ΚΙΛΑ 
  

10 Βέτεξ ρολό (30Χ40) µέγεθος ρολό 15 ΤΕΜ 
  

11 Βουρτσάκια λεκάνης WC µε βάση 70 ΤΕΜ 
  

12 Γάντια εργασίας δερµατοπάνινα 10 ΤΕΜ 
  

13 
Γάντια µιας χρήσης χειρουργικά 
νιτριλίου (µπλε) 

100.000 ΤΕΜ 
  

14 Γάντια πλαστικά κουζίνας διαφ. νούµ 80 ΤΕΜ 
  

15 Εντοµοκτόνο σπρέυ(µύγες) 30 ΤΕΜ 
  

16 Εντοµοκτόνο σπρέυ(κατσαρίδες) 30 ΤΕΜ 
  

17 Κανάτες πλαστικές ανοιχτές 20 ΤΕΜ 
  

18 
Καρότσι σφουγγαρίσµατος 
επαγγελµατικό δύο κουβάδων 

10 ΤΕΜ 
  

19 
Κοντάρια αλουµινίου 1,60 
µετρ.σφουγγαρίστρας 

30 ΤΕΜ 
  

20 
Κοντάρια αλουµινίου 1,60 
µετρ.σκούπας 

60 ΤΕΜ 
  



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

21 Λαµπρυντικό πλυντηρίου πιάτων  100 ΚΙΛΑ 
  

22 Λεκάνη πλαστική Νο 73 10 ΤΕΜ 
  

23 Πηρούνια πλαστικά 2.000 ΤΕΜ 
  

24 Πιάτα µπωλ µιας χρήσης 1.000 ΤΕΜ 
  

25 Πιάτα φελιζόλ (βαθιά-µπωλ)  3.000 ΤΕΜ 
  

26 
Ποδιές κουζίνας πλαστικές µε στήθος 
µακράς διάρκειας 

50 ΤΕΜ 
  

27 
Ποτήρια κρασιού µιας χρήσης 
πλαστικά 

3.000 ΤΕΜ 
  

28 Ποτήρια νερού µιας χρήσης πλαστικά 3.000 ΤΕΜ 
  

29 Πρέσα επαγγελµ.Σφουγγαρίστρας 10 ΤΕΜ 
  

30 
Σακουλάκια αδιαφανή (γραφείου) 
50Χ50 

500 ΚΙΛΑ 
  

31 Σαπούνι  χειρών  1.500 ΛΙΤΡΑ 
  

32 Αφρολέξ µπάνιου 200 ΤΕΜ 
  

33 Ποδιές κουζίνας µιας χρήσης 1.000 ΤΕΜ 
  

34 Σακούλες σκουπ. 60Χ80 – 100Χ1,20 2.000 ΚΙΛΑ   

35 Σακούλες διαφανείς 26Χ40 20 ΚΙΛΑ   

36 Σακούλες διαφανείς 60Χ80 5 ΚΙΛΑ   

37 Σαµπουάν µαλλιών 500 ml 500 ΤΕΜ   

38 Σαπούνι πράσινο 125 gr 100 ΚΙΛΑ   

39 Σαπούνι υγρό πιάτων (έως 5 λίτρα) 600 ΛΙΤΡΑ   

40 
Σκόνη απόφραξης σιφωνίων 
(TUBOFLO) 

80 ΤΕΜ 
  

41 
Σκούπες µαλακή διπλή για αλουµιν. 
Κοντάρι) 

80 ΤΕΜ 
  

42 
Σπόγγος µε φιµπρα κουζίνας Νο 72 
(Scots brait) 

500 ΤΕΜ 
  

43 Σπρέυ γυαλίσµατος ανοξείδωτων 20 ΤΕΜ   

44 
Συνδετικό ανταλλακτικό 
σφουγγαρίστρας-κονταριού 

50 ΤΕΜ 
  

45 Σύρµα χοντρό ανοξείδωτο κουζίνας 200 ΤΕΜ   

46 Σύρµα ψιλό κουλούρα 15 ΤΕΜ   

47 
Υγρό καθαρισµού πατώµατος 
αρωµατικό επώνυµο 

3.000 ΛΙΤΡΑ 
  

48 Υγρό καθαρισµού τζαµιών σπρέυ 50 ΤΕΜ   



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

49 Υγρό µαλακτικό ρούχων 800 ΛΙΤΡΑ   

50 Υδροχλωρικό οξύ των 450 gr 50 ΤΕΜ   

51 
Φαράσι πλαστικό ανοικτό µε χερούλι 
ψηλό  

50 ΤΕΜ 
  

52 Χαρτί ρολό βιοµηχανικό 5 κιλών 80 ΤΕΜ   

53 
Χαρτί υγείας λευκό 100 γρ. 
ανακυκλωµ. 

15.000 ΤΕΜ 
  

54 Χαρτοπετσέτες λευκές 120 γρ. 7.000 ΤΕΜ   

55 Χλωρίνη Αρωµατική 4.000 ΛΙΤΡΑ   

56 Αφρός τζαµιών 50 ΤΕΜ 
  

   Συνολική προσφορά (αριθµητικά και ολογράφως) 

…………………………………………………………………………………………………

………...…………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

 
 

                                                              Ηµεροµηνία  
  

                                                                  Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

 
                                                                   

                            Σφραγίδα και υπογραφή  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ                                    
Αρ.αποφ. Ε..Ε   7/2010 
ΠΛΗΡ. Καλογεράκη Μαρία 
Μελιδονίου 27 Χανιά Κρήτης 73100 
Τηλ. 28210-23363 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  2010 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
1 

Αλουµινόχαρτο 30 µέτρων 10 ΤΕΜ 

2 
Ανταλλακτικό επαγγελµατικό 
σφουγγαρίστρας ακρυλ.350 γρ 

200 ΤΕΜ 

3 Αντικολλητικό χαρτί επώνυµο 30 ΤΕΜ 

4 
Άξονας Θήκης χαρτιού τουαλέτας 
πλαστικός 

30 ΤΕΜ 

5 
Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων 
(υγρό έως 15 κιλά) 

500 ΚΙΛΑ 

6 Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων 2.000 ΚΙΛΑ 

7 Αποσµητικό χώρου σε σπρέι 50 ΤΕΜ 

8 Αποσταγµένο νερό έως 5 λίτρα 600 ΛΙΤΡΑ 

9 Αφαλατικό πλυντηρίου πιάτων 100 ΚΙΛΑ 

10 Βέτεξ ρολό (30Χ40) µέγεθος ρολό 15 ΤΕΜ 

11 Βουρτσάκια λεκάνης WC µε βάση 70 ΤΕΜ 

12 Γάντια εργασίας δερµατοπάνινα 10 ΤΕΜ 

13 
Γάντια µιας χρήσης χειρουργικά 
νιτριλίου (µπλε) 

100.000 ΤΕΜ 

14 Γάντια πλαστικά κουζίνας διαφ. νούµ 80 ΤΕΜ 

15 Εντοµοκτόνο σπρέυ(µύγες) 30 ΤΕΜ 

16 Εντοµοκτόνο σπρέυ(κατσαρίδες) 30 ΤΕΜ 



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

17 Κανάτες πλαστικές ανοιχτές 20 ΤΕΜ 

18 
Καρότσι σφουγγαρίσµατος 
επαγγελµατικό δύο κουβάδων 

10 ΤΕΜ 

19 
Κοντάρια αλουµινίου 1,60 
µετρ.σφουγγαρίστρας 

30 ΤΕΜ 

20 
Κοντάρια αλουµινίου 1,60 
µετρ.σκούπας 

60 ΤΕΜ 

21 Λαµπρυντικό πλυντηρίου πιάτων  100 ΚΙΛΑ 

22 Λεκάνη πλαστική Νο 73 10 ΤΕΜ 

23 Πηρούνια πλαστικά 2.000 ΤΕΜ 

24 Πιάτα µπωλ µιας χρήσης 1.000 ΤΕΜ 

25 Πιάτα φελιζόλ (βαθιά-µπωλ)  3.000 ΤΕΜ 

26 
Ποδιές κουζίνας πλαστικές µε στήθος 
µακράς διάρκειας 

50 ΤΕΜ 

27 
Ποτήρια κρασιού µιας χρήσης 
πλαστικά 

3.000 ΤΕΜ 

28 Ποτήρια νερού µιας χρήσης πλαστικά 3.000 ΤΕΜ 

29 Πρέσα επαγγελµ.Σφουγγαρίστρας 10 ΤΕΜ 

30 
Σακουλάκια αδιαφανή (γραφείου) 
50Χ50 

500 ΚΙΛΑ 

31 Σαπούνι  χειρών  1.500 ΛΙΤΡΑ 

32 Αφρολέξ µπάνιου 200 ΤΕΜ 

33 Ποδιές κουζίνας µιας χρήσης 1.000 ΤΕΜ 

34 Σακούλες σκουπ. 60Χ80 – 100Χ1,20 2.000 ΚΙΛΑ 

35 Σακούλες διαφανείς 26Χ40 20 ΚΙΛΑ 

36 Σακούλες διαφανείς 60Χ80 5 ΚΙΛΑ 

37 Σαµπουάν µαλλιών 500 ml 500 ΤΕΜ 

38 Σαπούνι πράσινο 125 gr 100 ΚΙΛΑ 

39 Σαπούνι υγρό πιάτων (έως 5 λίτρα) 600 ΛΙΤΡΑ 

40 
Σκόνη απόφραξης σιφωνίων 
(TUBOFLO) 

80 ΤΕΜ 

41 
Σκούπες µαλακή διπλή για αλουµιν. 
Κοντάρι) 

80 ΤΕΜ 

42 
Σπόγγος µε φιµπρα κουζίνας Νο 72 
(Scots brait) 

500 ΤΕΜ 

43 Σπρέυ γυαλίσµατος ανοξείδωτων 20 ΤΕΜ 



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

44 
Συνδετικό ανταλλακτικό 
σφουγγαρίστρας-κονταριού 

50 ΤΕΜ 

45 Σύρµα χοντρό ανοξείδωτο κουζίνας 200 ΤΕΜ 

46 Σύρµα ψιλό κουλούρα 15 ΤΕΜ 

47 
Υγρό καθαρισµού πατώµατος 
αρωµατικό επώνυµο 

3.000 ΛΙΤΡΑ 

48 Υγρό καθαρισµού τζαµιών σπρέυ 50 ΤΕΜ 

49 Υγρό µαλακτικό ρούχων 800 ΛΙΤΡΑ 

50 Υδροχλωρικό οξύ των 450 gr 50 ΤΕΜ 

51 
Φαράσι πλαστικό ανοικτό µε χερούλι 
ψηλό  

50 ΤΕΜ 

52 Χαρτί ρολό βιοµηχανικό 5 κιλών 80 ΤΕΜ 

53 
Χαρτί υγείας λευκό 100 γρ. 
ανακυκλωµ. 

15.000 ΤΕΜ 

54 Χαρτοπετσέτες λευκές 120 γρ. 7.000 ΤΕΜ 

55 Χλωρίνη Αρωµατική 4.000 ΛΙΤΡΑ 

56 Αφρός τζαµιών 50 ΤΕΜ 

 

 

                                                                                              Χανιά 20/3/2010 

    Ο Συντάξας                                                                             Ο ∆/ντης  
 


