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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Η μελέτη αφορά την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις Δομές του ΔΟΚΟΙΠΠ 
του Δήμου Χανίων.  
Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της συνολικής απαιτούμενης δαπάνης της δημοπρατούμενης 
προμήθειας, ανέρχεται στο ποσό των €18.600,00 πλέον Φ.Π.Α. 23% ήτοι €22.878,00€ 
Έχει ως κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΔΟΚΟΙΠΠ του Δήμου Χανίων. 
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν 2286/95 "Προμήθειες του δημόσιου τομέα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" (ΦΕΚ19/Α), της υπ’αρ. 11389(ΦΕΚ 185Β’/1993) απόφασης του Υπ. 
Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 352/7-6-10 Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης, της Π1/3305/3-11-2010 απόφαση του 
Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1789/12-11-10 τεύχος Β), της 
ΠΑ/3306/3-11-2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 
1789/τα Β/12-11-2010. 
Τα υπό προμήθεια είδη καθαριότητας θα πληρούν τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού, πλήρεις και σαφείς 
τεχνικές προδιαγραφές των προσφερομένων ειδών τους (π.χ. συσκευασία, βάρος, ονομασία προϊόντος, 
μάρκα, δείγματα). 
2. Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι Α΄ποιότητας. 
α)Το υγρό καθαρισμού πατώματος να είναι παχύρευστο, αρωματικό με αφρό, γενικής φύσεως. 
β)Το σαπούνι καθαρισμού χεριών να είναι παχύρευστο αρωματικό με ουδέτερο ph. 
γ)Η χλωρίνη η απλή να είναι αρωματική, λευκαντική, απολυμαντική και να αναγράφεται η ημερομηνία 
παραγωγής και λήξης. 
δ)Η χλωρίνη η παχύρευστη να είναι αρωματική, λευκαντική, απολυμαντική και να αναγράφεται η 
ημερομηνία παραγωγής και λήξης. 
ε)τα γάντια να έχουν επένδυση. 
στ)να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι το χαρτί υγείας και το χαρτί κουζίνας δεν είναι από 
ανακύκλωση. 
ζ)Οι οικολογικές σακούλες να φέρουν το σήμα καταλληλότητας για τα τρόφιμα (ποτήρι και πιρούνι) 
και το σήμα της ανακύκλωσης. 
3. Οι υποβαλλόμενες προσφορές θα αξιολογούνται με βάση την χαμηλότερη τιμή λαμβάνοντας 
υπόψη την ποιότητα σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω.  
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