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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ    
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
Μελιδονίου 27  ΧΑΝΙΑ 73141 
Τηλ.:  28210-23392 
Fax:  28210 -  23363  

 

ΜΕΛΕΤΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΝΩΝ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ 
 
Προϋπολογισμός: 14.866,60 (με ΦΠΑ) 
 
Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 
Κωδ. Προϋπολογισμού: 10.6481.004 

 
 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ   Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ - Α Π Α Ι Τ Η Σ Ε Ι Σ 
 
Προδιαγραφές 
Σκοπός της παρούσας τεχνικής περιγραφής είναι να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις για τις 
πάνες ακράτειας για της ανάγκες των ηλικιωμένων του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων. . 
Οι προαναφερόμενες πάνες θα είναι διαστάσεων (περιφέρεια μέσης) 1,50cm έως 1,70cm  
τεμ.22.667 και 1,00 έως 1,50 τεμ.667 κατάλληλο για άντρες και γυναίκες, τέλειας εφαρμογής, 
εξαιρετικής άνεσης και υπεραπορροφητικότητας, Ποιο αναλυτικά θα πρέπει να εξασφαλίζει  

1. Απόλυτη ασφάλεια με  υπεραπορροφητικό πυρήνα με δυνατότητα απορρόφησης 
τουλάχιστον 1,5 lit ανά πάνα.  

2. Ισχυρές αυτοκόλλητες ελαστικές ταινίες με δυνατότητα επαναλαμβανόμενου 
κλεισίματος  με καλή επανακλειόμενη ταινία 

3. Ζώνες προστασίας ώστε να αποφεύγονται οι διαρροές από πλάγια εμπρός και πίσω. 
4. Καλή εύκολη εφαρμογή και εξαιρετικής άνεσης με ανατομικές ελαστικές σούρες. 
5. Να εξασφαλίζουν αντιαλλεργική προστασία και να διατηρούν το δέρμα του χρήστη 

στεγνό και καθαρό. 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

Περιφέρεια 
μέσης ΜΟΝ ΠΟΣΟΤ. Τιμή/τεμ. Σύνολο 

1,50-1,70 ΤΕΜ 22.667 0,52 11.786,67 Πάνα 
Ακράτειας 
ενηλίκων 1,00-1,50 ΤΕΜ 667 0,45 300,00 

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.. 12.086,67 
Φ.Π.Α. 23 %  2.779,93 
Γενικό Σύνολο  14.866,60 

 
Για τα ανωτέρω είδη οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά από 
ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα, για τη διαχείριση της ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές 
πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο ISO του κατασκευαστή ως και πλήρη 
τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (ή δηλώσεις συμμόρφωσης CE εφόσον 
επιτρέπονται) για το προσφερόμενο προϊόν, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των 
σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. 
Κριτήριο Κατακύρωσης 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συνολικά χαμηλότερη τιμή, εφόσον βέβαια πληρούνται οι 
τεχνικές προδιαγραφές λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα. Οι αναφερόμενες τιμές στις 
τεχνικές προδιαγραφές και οι ποσότητες ανά κατηγορία πάνας είναι ενδεικτικές. 
Παράδοση παραλαβή 
H παράδοση των ποσοτήτων των πανών ακράτειας θα γίνεται τμηματικά αμέσως μετά την 
υπογραφή της σύμβασης από τον προμηθευτή στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια του 
Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες κατόπιν εντολής, σε 
ημέρες, ώρες και σε χώρους που θα υποδείξει το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων. αντικειμένου. 
Τον προμηθευτή βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόμιμες 
κρατήσεις. 
Με την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής θα εγγυηθεί ότι οι παραδιδόμενες πάνες 
ακράτειας  θα ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους των χαρακτηριστικών όπως αυτές 
ορίζονται με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, και θα είναι κατασκευασμένες με υπο αλλεργικά 
υλικά άριστης  ποιότητας  απαλλαγμένα από κάθε κρυφό ή φανερό ελάττωμα,  θα  
ανταποκρίνεται  δε  από κάθε πλευρά στην χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται. 
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Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα διενεργείται από τριμελή επιτροπή  που θα ορίζεται 
από  το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων. Έργο της επιτροπής αυτής είναι ο ποιοτικός και 
ποσοτικός έλεγχος βάση της προσφοράς.  
Εάν  κατά  την παραλαβή βρεθεί πάνα που δεν εκπληρώνει τους όρους  της  σύμβασης ή των 
τεχνικών προδιαγραφών θα απορρίπτεται και ο προμηθευτής  θα  είναι  υποχρεωμένος  
χωρίς καμία αποζημίωση να την αντικαταστήσει σε προθεσμία που ορίζει η επιτροπή 
παραλαβής. Παρερχομένης της προθεσμίας απράκτου ο προμηθευτής θα κηρύσσεται  
έκπτωτος  και  η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα καταπίπτει αμέσως υπέρ του Δημοτικού 
Γηροκομείου. 
Ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος στην καταβολή των δαπανών για την αντικατάσταση 
κάθε ελαττωματικής πάνας. 
Σε περίπτωση διαφωνίας Προμηθευτή και επιτροπής παραλαβής αρμόδιος για την επίλυση 
ορίζεται ο Διευθυντής του Ιδρύματος. 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά μετά την παραλαβή των πανών ακράτειας και 
απάντων των σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής εφόσον δεν θα υπάρχουν νομικά 
κολλήματα και αφού γίνει ο προληπτικός  έλεγχος από τον επίτροπο του ελεγκτικού 
συνεδρίου, σύμφωνα με τον Ν. 3202/2003 
Η διαδικασία παραλαβής των πανών και η συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής, γίνεται 
σύμφωνα με αυτά που καθορίζονται στο άρθρο 28 της Υ.Α. 11389/93. 
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της 
συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την 
υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συμβαλλόμενους.  
 

                                        
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Χανιά, 12/9/2013 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  

 
 

Γεώργιος ΓΩΝΙΩΤΑΚΗΣ 
 

 
Χανιά, 12/9/2013 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 
 

Κυριακή Κατσανεβάκη  
 

 


